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Resumo
A presente investigação tem como objecto de estudo a obra do designer 

Sebastião Rodrigues e o seu posicionamento no percurso do design grá-

fico em Portugal. Desenvolve-se de um nível geral para um nível particu-

lar, começando por uma contextualização global que se vai pormenori-

zando, focando-se na análise gráfica de um conjunto de obras de 

referência, e extraindo conclusões dessa análise.

Começamos pelo estudo da história do design gráfico a nível interna-

cional, no século XX, na Europa e nos EUA, de modo a contextualizar a 

disciplina. E para evidenciar as suas condicionantes, estudamos também 

os aspectos técnicos que lhe serviam de base, no período focado, abor-

dando os principais métodos de impressão (tipografia, litografia, offset e 

rotogravura) e de composição (tipografia e fotocomposição), assim como 

o fluxograma de trabalho de um designer na época em estudo, o seu 

material de trabalho e o papel do desenho no seu processo conceptual. 

Continuamos a contextualização, explorando a história do design em 

Portugal e a cultura artística, que muitas vezes com esta está intima-

mente relacionada. E concluímo-la, a um nível mais específico, com o 

estudo do universo do designer, relatando o seu percurso biográfico e 

profissional.

Após todo este enquadramento, é desenvolvida a análise de um con-

junto significativo de obras de design gráfico (design editorial, capas, 

cartazes, marcas/símbolos e outros), com base numa metodologia criada 

para o efeito e que aborda os campos “descrição”, “contexto” e “interpre-

tação”. Na “descrição”, o campo “design” revela-se o mais pertinente, 

analisando os aspectos “tipografia”, “grelha/estrutura geométrica”, 

“cores” e “ilustrações/fotografias”.

Com base nesta análise e na contextualização, foi possível retirar 

linhas de conclusão que resumem os aspectos específicos da obra do 

designer: a sua maneira de trabalhar a tipografia, os seus recursos 

visuais, o seu “carácter oficinal”, o seu processo criativo e os aspectos 

relacionados com o humor e a inteligência no design gráfico.

Após este estudo aprofundado, volta-se a uma abordagem mais gene-

ralizada, posicionando Sebastião Rodrigues no panorama internacional 

e nacional, comparando-o com os seus contemporâneos e identificando 

os seguidores do seu estilo de trabalho, que constituem o seu legado.

Palavras-chave

Sebastião Rodrigues [1929-1997] | Design Gráfico em Portugal

Artes gráficas | Tipografia | Análise gráfica | “Recorrências”





Abstract

This investigation studies designer Sebastião Rodrigues’ work and it ś 

position in the course of graphic design in Portugal. Moving from the 

general to the particular – the research starts from a overall contextual-

ization and goes into a more detailed approach, focusing on the analysis 

of a group of major works, and extracting conclusions from this analysis.

The study of graphic design history in the twentieth century in Europe 

and the USA, provides context to the discipline. To understand its con-

straints, it’s important to clarify the technical issues inherent to the pro-

fession including: the main methods of printing (typography, lithogra-

phy, offset and intaglio); composition (typesetting and phototypesetting); 

the flowchart and the job material; as well as the role of drawing in the 

design process. The contextualisation also explores graphic design his-

tory and artistic culture in Portugal, situating Sebastião Rodrigues and 

describing his personal journey and professional career.

The analysis of a significant number of graphic design works (edito-

rial design, covers, posters, marks/symbols, and other material) was 

based on a methodology created for this purpose. This methodology 

deals with the fields “description”, “context” and “interpretation”. In the 

“description” field, the “design” topic proved to be the most relevant – 

analysing “typography”, “grid/geometric structure”, “colour” and “illus-

trations/photographs”. On the basis of this analysis and the contextual-

ization, it’s possible to identify and justify specific aspects of the 

designer’s work (the use of typography, visual resources, “practical char-

acter”, creative process and aspects related to wit in graphic design). 

Thus, we place Sebastião Rodrigues in the national and international 

context, comparing him with his contemporaries and identifying the 

successors of his kind of work, who constitute his legacy.

Keywords 
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Graphic Arts | Typography | Graphical Analysis | “Recurrences”
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CAPÍTULO 1
IMAGEM 1

Livro The History of Reynard The Fox 
de William Caxton. Editado pela 
Kelmscott Press, 1892. Reimpresso 
por William Morris na Kelmscott 
Press, traduzido do original em 
alemão por William Caxton. O texto  
é impresso a vermelho e preto e 
composto no tipo de letra Troy, com 
capitulares e margens ornamentadas.
Fonte: Kelmscott Press. [em linha]. Cheltenham: Arts and 

Crafts Museum Cheltenham Art Gallery & Museum, 

Consult. em 01/07/2013. Disponível em www: <http://

www.artsandcraftsmuseum.org.uk/Arts_and_Crafts_

Movement/Emery_Walker_Library/The_Private_Press_

Movement/Kelmscott_Press.aspx>. The History of 

Reynard The Fox’ by William Caxton.

IMAGEM 2

Henri de Toulouse-Lautrec, cartaz 
para Aristide Bruant, 1893. A 
influência da gravura japonesa  
é evidente na silhueta plana,  
sem modulação de cor e desenho 
curvilíneo estilizado.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 203.

IMAGEM 3

Charles Rennie Mackintosh, cartaz 
para The Scotish Musical Review, 
1896. Nesta IMAGEM imponente,  
que se eleva a 2,46 metros acima  
do espectador, planos em complexa 
sobreposição são unificados por áreas 
de cores chapadas. O anel dos 
pássaros brancos em torno da figura 
criam um forte ponto focal.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 223.

IMAGEM 4

Gustav Klimt, cartaz de para  
a primeira exposição da Secessão 

Vienense, 1898. O grande espaço 
vazio no centro do cartaz não 
encontra precedentes no design 
gráfico ocidental.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 226.

IMAGEM 5

Filippo Marinetti, poema Les Mots  
en liberté futuristes (As palavras  
em liberdades futuristas), 1919.
Aqui, a confusão, o ruído violento  
e o caos da batalha explodem acima 
da jovem que lê a carta do namorado 
enviada da frente de guerra. Este 
poema foi inspirado na experiência  
de Marinetti nas trincheiras da guerra.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 252.

IMAGEM 6

Lucian Bernhard, cartaz para a marca 
de sapatos Stiller, 1912.
A figura de um sapato e a sua marca 
Stiller aparecem destacadas sobre um 
fundo castanho. O interior do sapato é 
vermelho vivo e a frente do salto é cor 
de laranja, o que confere uma certa 
vivacidade.
Fonte: FRIEDL, Friedrich, OTT, Nicolaus, STEIN, Bernard. 

Typography – When, Who, How. Typographie – Wann, 

Wer, Wie. Typographie – Quand, Qui, Comment. Köln: 

Köneman, 1998, p. 54.

IMAGEM 7

El Lissitzki, Bate os brancos com  
a cunha vermelha, 1919. O emblema 
do exército bolchevique, uma cunha 
vermelha, corta diagonalmente uma 
esfera branca, que simboliza as forças 
“brancas” de A.F. Karênski. As quatro 
palavras do slogan são dispostas de 
maneira a reforçar o aspecto 
dinâmico.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 290.

IMAGEM 8

Kazimir Malevitch, Composição 
suprematista: Avião voando, 1915. 
Fonte: MoMA. Kazimir Malevitch: Suprematist 

Composition: Airplane Flying. [em linha]. MOMA,  

Consult. em 02/05/2013. Disponível em  

www: <http://www.moma.org/collection/object.

php?object_id=79269>.

IMAGEM 9

Kazimir Malevitch, Painterly Realism 
of a Boy with a Knapsack – Color 
Masses in the Fourth Dimension 
(Realismo pintado de um rapaz com 
mochila – Massas de cor na quarta 
dimensão), 1915.
Fonte: MoMA. Kazimir Malevitch: Suprematist 

Composition: Airplane Flying. [em linha]. MOMA,  

Consult. em 02/05/2013. Disponível em  

www: <http://www.moma.org/collection/object.

php?object_id=79269>.

IMAGEM 10

Vilmos Huszár, projecto de capa  
para De Stijl, 1917.
Huszár combinou o texto e o logotipo  
de Van Doesburg para criar um 
rectângulo conciso no centro da página.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 301.

IMAGEM 11

Piet Mondrian, Composição n.º II,  
com vermelho e azul. 1929.
A busca da harmonia universal  
torna-se o tema central e a 
presença concreta da forma pintada 
sobre a tela passa a ser o veículo 
para expressar uma nova realidade 
visual.
Fonte: MoMA. Piet Mondrian: Composition No. II,  

with Red and Blue. [em linha]. MOMA, Consult. em 

02/05/2013. Disponível em www: <http://www.moma.

org/collection/object.php?object_id=79816>.

Índice de imagens



XIX índice de imagens

IMAGEM 26

Jan Tschichold, anúncio, 1932. 
Equilíbrio assimétrico, um sistema de 
grelhas e uma progressão sequencial 
de pesos e tamanhos de tipo, 
determinados pela importância das 
palavras para a mensagem global, 
caracterizam este projecto.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 322.

IMAGEM 27

Jan Tschichold, Die Neue Typographie 
(A Nova Tipografia), 1928.
a. Página de rosto
b. Dupla página
c. Folheto de publicidade à obra.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 247.

IMAGEM 28

Jan Tschichold, páginas 28 e 29  
do livro Eine Stunde Druckgestaltung 
(Uma lição de design), 1930.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work  

& Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 42.

IMAGEM 29

Jornal “The Fleuron”, 1.º volume, 
1930, do qual Stanley Morison foi 
co-fundador.
Fonte: Multimediaman: Archive for First Principles of 

Typography. [em linha]. 2013. Consult. em 19/05/2013. 

Disponível em www: <https://multimediaman.wordpress.

com/tag/first-principles-of-typography/>.

IMAGEM 30

Jan Tschichold, capa do livro 
Typographische Gestaltung  
(Design Tipográfico), 1935.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 134.

IMAGEM 31

Jan Tschichold, grelha de construção 
das capas dos livros da série  
“King Penguin”, 1948.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 275.

IMAGEM 18

Alfabeto Universal de Herbert Bayer, 
1923-1925.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 243.

IMAGEM 19

Josef Albers, tipo de letra Stencil, 
1925. 
Fonte: ESKILSON, Stephen J., Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007, 

p. 243.

IMAGEM 20

Herbert Bayer, capa para a revista 
Bauhaus, 1928. Uma página tipográfica 
reúne as ferramentas do designer  
e formas geométricas básicas numa 
natureza morta fotográfica.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 316.

IMAGEM 21

Capa do Jornal da Bauhaus, n.º 1, 
Dessau, 1926.
Fonte: BARTRAM, Alan. Bauhaus, modernism  

and the illustrated book. London: The British Library, 

2004. ISBN: 0 7123 4790 9, p. 56.

IMAGEM 22

László Moholy-Nagy, capa de folheto 
para a série de catorze livros da 
Bauhaus, 1929. Duas fotos de tipos 
de metal são montadas para criar 
uma configuração espacial insólita.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 317.

IMAGEM 23

Jan Tschichold, Philopiblon,  
cartaz para uma editora, 1924.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 320.

IMAGEM 24

Jan Tschichold, Elementare Typographie, 
capa para o número especial, 1925.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 320.

IMAGEM 25

Jan Tschichold, Die Frau ohne Namen, 
zweiter Teil (Mulheres sem nome, 
Parte III), 1927. 123,8 x 86,3 cm.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 248.

IMAGEM 12

Cassandre, cartaz de para Dubonnet, 
Vin Tonique au Quinquina, 1932.
Fonte: MoMA. A. M. Cassandre: Dubonnet, Vin Tonique 

au Quinquina. [em linha]. MOMA, Consult. em 

02/05/2013. Disponível em www: <http://www.moma.

org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%

3AE%3A1015&page_number=12&template_

id=1&sort_order=1>.

IMAGEM 13

Cassandre, cartaz para  
o Nord Express. 1927. O espírito  
Art Déco é notório na representação 
da locomotiva, com a forte gradação 
de cor.
Fonte: FRIEDL, Friedrich, OTT, Nicolaus, STEIN, Bernard. 

Typography – When, Who, How. Typographie – Wann, 

Wer, Wie. Typographie – Quand, Qui, Comment. Köln: 

Köneman, 1998, p. 44.

IMAGEM 14

Peter Behrens, cartaz para  
a marca AEG (Lâmpadas AEG).  
(67,7 x 52,8 cm).
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 103.

IMAGEM 15

Joost Scmidt, cartaz para  
a exposição da Bauhaus, 1923. 
Reminiscências do Cubismo, 
Construtivismo e De Stijl dão prova  
de que a Bauhaus se tornou num 
repositório onde movimentos diversos 
eram combinados em novos enfoques 
de design.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 312.

IMAGEM 16

Edifício da Bauhaus em Dessau, 
projectado por Walter Gropius.  
1925-1926.
Fonte: Welterbe in Deutschland. [em linha]. Wikipedia, 

Consult. em 02/06/2014. Disponível em  

www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_in_

Deutschland>.

IMAGEM 17

Lázló Moholy-Nagy, cartaz  
de tipofoto para pneus, 1923.  
Letras e foto-elementos de design  
são integrados numa comunicação 
imediata e unificada.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 314.



XX olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 44

Carlo Vivarelli (designer) e Werner 
Bischof (fotógrafo), cartaz Für das 
Alter (Para os idosos), 1949. A 
justaposição contrastante de uma 
fotografia orgânica, humana e com 
textura a uma tipografia geométrica 
angulosa intensifica o sentido de 
ambas.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 364.

IMAGEM 45

Hans Neuburg, cartaz para a 
exposição Konstrutive Grafik, 1958.
Fonte: HOLLIS, Richard. Swiss Graphic Design:  

The Origins and Growth of an International Style  

1920-1965. London: Laurence King Publishing, 2006. 

ISBN: 978-1-85669-475-9, p. 204.

IMAGEM 46

Max Miedinger, fonte Helvetica  
(antes Neue Haas Grotesk), 1951.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 307.

IMAGEM 47

Adrian Frutiger, fonte Univers, 
Fundição Deberny & Peignot,  
1954-1957.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 307.

IMAGEM 48

Karl Gerstner, anúncio para a firma  
de fotogravura Schwitter, 1957.
Fonte: HOLLIS, Richard. Swiss Graphic Design:  

The Origins and Growth of an International Style  

1920-1965. London: Laurence King Publishing, 2006. 

ISBN: 978-1-85669-475-9, p. 180.

IMAGEM 49

Bradbury Thompson, páginas  
da revista Westvaco Inspirations 
(publicação de um fabricante de 
papel), 1950.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 379.

IMAGEM 50

Paul Rand, capa para a revista 
Direction, Dezembro de 1940.
As capas criadas para esta pequena 
publicação anti-fascista representam 
o período mais experimental de Rand. 
Nelas Rand jogava com desenho, 
colagem e tipografia, transgredindo 

Fonte: HOLLIS, Richard. Swiss Graphic Design:  

The Origins and Growth of an International Style  

1920-1965. London: Laurence King Publishing, 2006. 

ISBN: 978-1-85669-475-9, p. 149.

IMAGEM 38

Anthony Fraushaug, capa para  
o Quarterly Bulletin da Escola de Ulm, 
1958. Esta capa apresenta uma 
grelha com quatro colunas, e usa 
apenas dois tamanhos de tipos.  
O formato é quase quadrado.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 358.

IMAGEM 39

Anton Stankowski, capa do 
calendário para a Standard Elektrik 
Lorenz AG, 1957. Uma configuração 
radial simboliza transmissão e 
irradiação fazendo referência aos 
produtos de rádio e telefonia do 
cliente.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 359.

IMAGEM 40

Josef-Müller Brockmann, cartaz 
Beethoven, 1955. 127,5 x 90,3 cm.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 305.

IMAGEM 41

Carlo Vivarelli, capa do primeiro 
número da Revista Neue Grafik, 1958.
Fonte: HOLLIS, Richard. Swiss Graphic Design:  

The Origins and Growth of an International Style  

1920-1965. London: Laurence King Publishing, 2006. 

ISBN: 978-1-85669-475-9, p. 206.

IMAGEM 42

Josef-Müller Brockmann, capa  
do livro Gestaltungsprobleme, 1968.
Fonte: Designinspiration. [em linha]. Consult. em 

28/04/2013. Disponível em www: <http://

designspiration.net/image/52071724324/>.

IMAGEM 43

Armin Hoffmann, cartaz para  
a produção teatral de Basileia  
de Giselle, 1959. Uma IMAGEM 
fotográfica orgânica, cinética e suave 
contrasta vivamente com as formas 
tipográficas geométricas, estáticas  
e duras.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 364.

IMAGEM 32

Logos da editora Penguin, 1947.  
Jan Tschichold redesenhou o símbolo 
originalmente criado por Edward 
Young, em 1935.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 276-277.

IMAGEM 33

Jan Tschichold, capa para o livro  
The Tragedy of Macbeth de William 
Shakespeare. 1950.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 280.

IMAGEM 34

Jan Tschichold, capa para o livro  
The Centuries’s Poetry, volume 1: 
Chaucer to Shakespeare. 1949.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 283.

IMAGEM 35

Jan Tschichold, capa para o livro  
The Great Gatsby de F. Scott 
Fitzgerald. 1950.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 285.

IMAGEM 36

Jan Tschichold, capa para o livro  
Life in Shakespeare’s England de John 
Dover Wilson. 1949.
Fonte: JONG, Cees de, Purvis, Alston, Coultre,  

Martijn F. Le, Doubleday, Richard B., Reichardt, Hans. 

Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and Hudson, 2008.  

ISBN: 978-0-500-51398-9, p. 296.

IMAGEM 37

Max Bill, capa para o livro Die Farbe 
(A cor), editado pelo Zurich 
Kunstgewerbemuseum (Museu de 
Artesanato de Zurique), 1944.  
O catálogo (de formato A5), com 
introdução de Johannes Itten,  
contém ensaios sobre ciência  
e psicologia da cor.



XXI índice de imagens

CAPÍTULO 2
IMAGEM 1

Bíblia de Gutenberg  
ou Bíblia de 42 linhas, 1455. 
Pormenor.  
Biblioteca Britânica, Londres.
Fonte: British Library Online Gallery, Image  

from the Gutenberg Bible. [em linha].  

Consult. em 28/04/2014. Disponível em  

www: <http://www.bl.uk/onlinegallery/hightours/

gutenberg/large17325.html>.

IMAGEM 2

Componedor. Utensílio sobre  
o qual se dispõem os caracteres,  
de modo a compor linhas  
de texto.
Fonte: CRAIG, James, Production for Graphic Designers. 

2.ª edição revista. New York: Watson-Guptill 

Publications, 1990, p. 16. 

IMAGEM 3

Cartaz La Goulue au Moulin Rouge, 
Henri de Toulouse-Lautrec, 1891. 
Fonte: MEGGS, Phillip B.; PURVIS, Alston W., Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006, p. 211.

IMAGEM 4

A capa da revista Eye n.º 44 usa  
uma imagem composta por pontos, 
como no sistema CMYK.  
A sobreposição dos diversos pontos 
revela a imagem.
Um detalhe da capa, mostra-nos 
como as zonas claras são definidas 
por pontos pequenos, enquanto que 
as áreas escuras são formadas por 
pontos de maior dimensão.
Fonte: HASLAM, Andrew, Book Design. London: 

Laurence King Publishing, 2006, p. 175.

IMAGEM 5

Detalhes da progressão  
da impressão pelo sistema CMYK.
Fonte: HASLAM, Andrew, Book Design. London: 

Laurence King Publishing, 2006, p. 175.

IMAGEM 6

Representação esquemática  
da impressão offset.
Fonte: Adaptado de CRAIG, James, Production  

for Graphic Designers. 2.ª edição revista. New York:  

Watson-Guptill Publications, 1990, p. 89.

IMAGEM 7

Representação esquemática da 
impressão em rotogravura.
Fonte: Adaptado de: CRAIG, James, Production  

for Graphic Designers. 2.ª edição revista. New York: 

Watson-Guptill Publications, 1990, p. 89. 

IMAGEM 58

Alvin Lustig, capa do livro  
Anatomy for Interior Designers  
de Francis de Neufville Schroeder, 
1948.
Fonte: REMINGTON, R. Roger. American Modernism: 

Graphic Design 1920 to 1960. London: Laurence King 

Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-098-0,  

p. 113.

IMAGEM 59

Alvin Lustig, anúncio para exposição 
do seu próprio trabalho, 1949.
Fonte: REMINGTON, R. Roger. American Modernism: 

Graphic Design 1920 to 1960. London: Laurence King 

Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-098-0,  

p. 114.

IMAGEM 60

Alvin Lustig, capa do livro  
A Season in Hell de Rimbaud, 1945.
Fonte: Explore the Collection. [em linha]. New York: 

Cooper Hewitt, Consult. em 04/02/2014. Disponível  

em www: <https://collection.cooperhewitt.org>.

IMAGEM 61

Saul Bass, cartaz para o filme  
The Man with the Golden Arm,  
1955.
Fonte: ESKILSON, Stephen J. Graphic Design A New 

History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007. 

ISBN: 978-1-85669-512-3, p. 317.

IMAGEM 62

Saul Bass, cartaz para o filme  
Exodus, 1961.
Fonte: Explore the Collection. [em linha]. New York: 

Cooper Hewitt, Consult. em 04/02/2014. Disponível em 

www: <https://collection.cooperhewitt.org>.

IMAGEM 63

Alexei Brodovitch, páginas da revista 
Harper’s Bazaar.
Fonte: Design is History: Alexei Brodovitch. [em linha]. 

Consult. em 28/04/2014. Disponível em www: 

<http://www.designishistory.com/1940/alexey-

brodovitch/>.

IMAGEM 64

Milton Glaser,  
cartaz de Bob Dylan, 1967.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026, p. 430.

IMAGEM 65

Milton Glaser, cartaz Art is...  
(Arte é...), 1996.
Fonte: MEGGS, Phillip B., PURVIS, Alston W. Meggs’ 

History of Graphic Design. Hobooken, New Jersey:  

J. Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780471699026,  

p. 431. 

as convenções do design de capas  
de revista da altura. Neste número,  
o que se assemelha a um embrulho  
de Natal, está atado com arame 
farpado. Os pequenos pontos 
vermelhos podem ter o duplo sentido 
de festividade mas ao mesmo tempo 
de pintas de sangue, numa analogia  
à temática da guerra.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 26.

IMAGEM 51

Paul Rand, postal para El Producto 
(marca de charutos), 1953-1957.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 60.

IMAGEM 52

Paul Rand, anúncio para a 
Westinghouse, 1962-1971.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 80.

IMAGEM 53

Paul Rand, capa para o livro  
American Son de Alfred Knopf, 1954.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 98.

IMAGEM 54

Paul Rand, capa para o livro Leave 
Cancelled de Nicolas Monsarrat, 
1945.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 102.

IMAGEM 55

Paul Rand, capa para o livro  
Zen and Japanese Culture, 1958.  
O lettering assemelha-se a um 
desenho japonês a pincel,  
de uma montanha e uma paisagem.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 106.

IMAGEM 56

Paul Rand, capa para o livro The 
Captive Mind, de Czeslaw Milosz, 
1955. Este grafismo remete para a 
ideia de uma máscara (objectos que 
Paul Rand adorava) e ao mesmo tempo 
dá uma ideia de aprisionamento.
Fonte: HELLER, Steven. Paul Rand. London: Phaidon 

Press Limited, 2011. 978 0 7148 3994 3, p. 108.

IMAGEM 57

Alvin Lustig, capa do livro The 
Wanderer de Alain Fournier, 195??.
Fonte: Explore the Collection. [em linha]. New York: 

Cooper Hewitt, Consult. em 04/02/2014. Disponível em 

www: <https://collection.cooperhewitt.org>.



XXII olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 21

Materiais da gama Pantone: catálogos 
de cor, marcadores e papéis.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 111.

IMAGEM 22

Tintas.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980., p. 111.

IMAGEM 23

Aerógrafo.
Fonte: Wikipedia.

IMAGEM 24

Borrachas.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 115.

IMAGEM 25

Vários modelos 
de afia-lápis.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 114.

IMAGEM 26

Borrachas.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 114.

IMAGEM 27

Réguas.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 112.

IMAGEM 28

Pantógrafo.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 112.

IMAGEM 29

Transferidores.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 112.

IMAGEM 30

Curvas francesas  
e escantilhões.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 113.

IMAGEM 31

Estojo de desenho técnico.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 113.

IMAGEM 32

Pranchetas  
e máquinas de desenho.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 112.

IMAGEM 33

Compassos e tira-linhas.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 116.

IMAGEM 34

Vários instrumentos de corte.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 114.

IMAGEM 35

Fixadores e adesivos.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 115.

IMAGEM 36

Letras decalcáveis.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 117.

IMAGEM 37

Letras decalcáveis.  
Processo de aplicação.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 117.

madeira (mais tarde: gavetas  
de metal), convenientemente 
subdivididas, onde eram armazenados 
até ao momento da composição. Cada 
compartimento em que se divide a 
caixa tipográfica chama-se caixotim.
Fonte: HEITLINGER, Paulo, Fundição de tipos. [Em linha]. 

[Consult. em 28-09-2012]. Disponível em www: <http://

www.tipografos.net/tecnologias/fundicao-tipos.html>..

IMAGEM 13

Tabelas de contagem de caracteres.
Para cada tipo de letra, e para cada 
corpo e variação, há um número de 
referência, que permite determinar  
o número de caracteres por linha, 
numa dada largura de coluna.
Fonte: Monotype.

IMAGEM 14

O layout para o cliente deve dar uma 
ideia precisa do resultado final do 
design, mas não precisa de comportar 
detalhes técnicos.
Fonte: HUTCHINS, Michael, Typographics: a designer’s 

handbook of printing techniques. London: Studio Vista 

Ltd, 1969, p. 5.

IMAGEM 15

O layout para a gráfica deve 
comportar todas as instruções 
necessárias para o compositor  
o tornar num trabalho impresso.
Fonte: HUTCHINS, Michael, Typographics: a designer’s 

handbook of printing techniques. London: Studio Vista 

Ltd, 1969, p. 6.

IMAGEM 16

O trabalho impresso. Tão perto quanto 
possível do layout original, mas com 
algumas pequenas alterações.
Fonte: HUTCHINS, Michael, Typographics: a designer’s 

handbook of printing techniques. London: Studio Vista 

Ltd, 1969, p. 8.

IMAGEM 17

Lápis e lapiseiras.
Fonte: DALLEY, Terence, The Complete Guide  

to Illustration and Design: Techniques and Materials. 

Oxford: Phaidon, 1980. ISBN: 0714820040, p. 110.

IMAGEM 18

Canetas.
Fonte: DALLEY, Terence, The Complete Guide  

to Illustration and Design: Techniques and Materials. 

Oxford: Phaidon, 1980. ISBN: 0714820040, p. 110.

IMAGEM 19

Canetas de desenho técnico.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 110.

IMAGEM 20

Marcadores.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 111.

IMAGEM 8

Representação esquemática do 
princípio básico da fotocomposição.
Fonte: Adaptado de: CRAIG, James, Production for 

Graphic Designers. 2.ª edição revista. New York: Watson-

Guptill Publications, 1990, p. 33.

IMAGEM 9

Livro “A Suíça acima de qualquer 
suspeita”, design de José Brandão, 
1976. Ilustração, maquetes e capa 
final impressa.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 10

Representação esquemática  
de um caracter, com as diversas 
partes assinaladas.
1. Olho
2. Haste
3. Apoio
4. Apêndice projectado
5. Corpo
6. Espessura
7. Altura total
8. Altura da base
9. Altura do olho
10. Relevo interno
11. Risca ou fenda
12. Risca suplementar
13. Face anterior
14. Face posterior
15. Pé
16. Canal
17. Rebarba inferior
18. Rebarba superior
19. Rebarba esquerda
20. Rebarba direita
21. Rebordo esquerdo
22. Rebordo direito
23. Marca
Fonte: COUTO, José Marques, Tecnologia das 

Composições Gráficas. Tomar: Instituto Politécnico de 

Tomar, 1997. [Apontamentos de acompanhamento do 

curso de Tecnologia e Artes Gráficas. Difusão restrita].

IMAGEM 11

Sala de composição tipográfica  
onde se podem observar caixas 
tipográficas.
Fonte: HEITLINGER, Paulo, Composição com tipos 

móveis. [Em linha]. [Consult. em 28-09-2012]. 

Disponível em www: http://www.tipografos.net/

tecnologias/composicao-com-tipos.html.

IMAGEM 12

Representação de caixa tipográfica. 
Os tipos móveis, depois de fundidos, 
eram ordenados em caixas de 



XXIII índice de imagens

IMAGEM 12

Revista Panorama, n.º 1, 1941.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGENS 13 A, B, C.

Montra do Instituto Pasteur,  
concurso de Montras do SPN, 1941.
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian.

IMAGEM 14

Grupo de Bailados Verde Gaio, 
bailarinos Francis Graça  
e Ruth Walden.
Fonte: Teatro [Material Gráfico] / Estúdio Mário Novais. 

[em linha]. Consult. em 18/05/2014. Disponível em 

www: <http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/

ipac.jsp?session=1405D9D14077D.8645&profile=ba

&uri=full=3100024~!184246~!7&ri=1&aspect=subta

b15&menu=search&source=~!fcgbga&ipp=20&staffo

nly=&term=verde+gaio&index=.GW&uindex=&aspect

=subtab15&menu=search&ri=1>.

IMAGEM 15

Grupo de Bailados Verde Gaio,  
cartaz de Carlos Botelho, 1942.
Fonte: Fotografia da autora. (Biblioteca Nacional de 

Portugal).

IMAGEM 16

Escola Primária da Ericeira – 
escola do Plano dos Centenários, 
tipo Estremadura. Fotografia 
reproduzida no catálogo “Os anos 
40 na arte portuguesa”. FCG, 
Lisboa (1982). Arquiteto 
responsável pelo projeto-tipo:  
Raul Lino. Fotógrafo: Estúdio  
Mário Novais.
Data de produção da fotografia 
original: 1982.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 17 A, B, C

Aspectos da Exposição Internacional 
de Bruxelas, 1958.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 18 A E B

Aspectos da Exposição Internacional 
de Nova Iorque, 1939.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 4

Revista Ilustração Portuguesa,  
2.ª série, volume 35, 1923.
Fonte: Ilustração Portuguesa, revista semanal dos 

acontecimentos da vida portuguesa. [em linha]. 

Hemeroteca digital, 1923. Consult. em 10/07/2013. 

Disponível em www: <http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/Indices/1923/1923_

master/Indice_1923.pdf>.

IMAGEM 5

Revista Contemporânea, Grande 
revista mensal, volume 1, n.º 2, 1922.
Fonte: Contemporânea, Grande revista mensal.  

[em linha]. Hemeroteca digital, 1922. Consult.  

em 10/07/2013. Disponível em www: <http://

hemerotecadigital.cm-lisboa.pt /OBRAS/

CONTEMPORANEA /1922/N2/N2_ 

master/N2.pdf>.

IMAGEM 6

Revista Civilização, Grande magazine 
mensal, Fevereiro 1931, ilustração  
de Roberto Nobre (1903-1969).
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 7

Revista Civilização, Grande magazine 
mensal, número 12, Junho 1929, 
ilustração de Roberto Nobre (1903-1969).
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 8

O Almoço do Trolha (1946-1950)  
Júlio Pomar.
Fonte: O Almoço do Trolha (1946-1950) Júlio Pomar.  

[em linha]. Infopedia, Consult. em 17/07/2013. 

Disponível em www: <http://www.infopedia.pt/$o-

almoco-do-trolha-de-julio-pomar>.

IMAGENS 9A E 9B

Manuel Ribeiro de Pavia,  
iIlustrações para o romance  
Fanga, de Alves Redol, 1943.
Fonte: SILVA, Jorge. Almanaque Silva: Servos  

da Gleba. [em linha]. Lisboa: 2011.  

Consult. em 15/03/2014. Disponível em www: 

<http://almanaquesilva.wordpress.com/category/

manuel-ribeiro-de-pavia/>.

IMAGENS 10A, 10B, 10C

Victor Palla e Costa Martins,  
Lisboa Cidade Triste e Alegre,  
capa e páginas do livro, 1959.
Fonte: fotografia da autora.

IMAGEM 11

Revistas Variante, 1942 e 1943.
Fonte: Variante. [em linha]. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, Biblioteca de Arte, Consult. em 

18/04/2014. Disponível em www: <http://biblarte.

gulbenkian.pt/biblarte/pt/Artigo?a=181>.

IMAGEM 38

Fita decalcável.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 117.

IMAGEM 39

Polidores para friccionar letras 
decalcáveis.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 117.

IMAGEM 40

Tipómetro.
Fonte: MARTÍNEZ-VAL, Juan, Fundamentos  

de tipometría 2003. Consult. em 9/11/2012.  

Disponível em www: <http://www.unostiposduros.

com/fundamentos-de-tipometria/>. 

IMAGEM 41

Mesas de luz.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 118.

IMAGEM 42

Ampliador fotográfico.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 118.

IMAGEM 43

Lentes e conta-fios.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 118.

IMAGEM 44

Guilhotina.
Fonte: Dalley, Op. Cit., 1980, p. 119.

CAPÍTULO 3

IMAGEM 1

Amadeu de Souza-Cardoso, Coty,  
c. 1917. Colecção Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo Perdigão, 
Lisboa.
Fonte: Amadeo de Souza-Cardoso. [em linha]. Lisboa: 

Centro de Arte Moderna Fundação Calouste Gulbenkian, 

Consult. em 28/06/2014. Disponível em www: <http://

www.cam.gulbenkian.pt/index.php?headline=98&visual

=2&langId=1>.

IMAGEM 2

Revista Orpheu, n.º 1,  
Janeiro-Fevereiro-Março de 1915. 
Capa de José Pacheko  
(1885-1934),
Fonte: Revista Orpheu. [em linha]. Wikipedia, Consult. 

em 28/06/2012. Disponível em www: <http://pt.

wikipedia.org/wiki/Revista_Orpheu>.

IMAGEM 3

Revista Orpheu, n.º 2,  
Abril-Maio-Junho  
de 1915.
Fonte: Revista Orpheu. [em linha]. Wikipedia, 

Consult. em 28/06/2012. Disponível em www: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_Orpheu>.



XXIV olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 32

Montra do Instituto Pasteur de Lisboa. 
Design de Fred Kradolfer.
Fonte: Exposição os anos 40 na arte portuguesa  

[material gráfico ] / Estúdio Mário Novais. [em linha]. 

Consult. em 21/07/2013. Disponível em www: <http://

www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session

=1A05U81F75945.12193&menu=search&aspect=bas

ic_search&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=ba&ri=

&index=.GW&term=montras+sni&x=-1142&y=-

233&aspect=basic_search>.

IMAGEM 33

Anúncio Meias de Qualidade Morey, 
Agência de publicidade APA.
Fonte: Publicidade APA [Material gráfico] / Estúdio Mário 

Novais. [em linha]. Consult. em 10/06/2014. Disponível 

em www: <http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/

ipac20/ipac.jsp?session=G405V82439314.12212&prof

ile=ba&source=~!fcgbga&view=subscriptionsummary&

uri=full=3100024~!181789~!9&ri=1&aspect=bas

ic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=

&term=apa&index=.GW&uindex=&aspect=basic_

search&menu=search&ri=1>.

IMAGEM 34

Anúncio Tungsram Krypton,  
Agência de publicidade APA.
Fonte: Publicidade APA [Material gráfico] / Estúdio Mário 

Novais. [em linha]. Consult. em 10/06/2014. Disponível 

em www: <http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/

ipac20/ipac.jsp?session=G405V82439314.12212&prof

ile=ba&source=~!fcgbga&view=subscriptionsummary&

uri=full=3100024~!181789~!9&ri=1&aspect=bas

ic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=

&term=apa&index=.GW&uindex=&aspect=basic_

search&menu=search&ri=1>.

IMAGEM 35

Cartaz Évora. Design de Tom  
(Thomaz de Mello) para o SNI, 1948.
Fonte: Exposição Secretariado Nacional Informação 1948 

[ Material Gráfico] / Estúdio Mário Novais.

Exposição 14 Anos de Política do Espírito, Cartazes 

editados pelo SNI. [em linha]. Consult. em 02/03/2014. 

Disponível em www: <http://www.biblartepac.

gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=G405V824393

14.12212&profile=ba&source=~!fcgbga&view=subscri

ptionsummary&uri=full=3100024~!185621~!4&ri=12&

aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20

&staffonly=&term=Tom+--+Design+gráfico+--+[Fotog

rafias]&index=SUBJECT&uindex=&aspect=basic_

search&menu=search&ri=12>.

IMAGEM 36

Cartaz Algarve. Design de Tom 
(Thomaz de Mello) para o SNI, 1948.
Fonte: Exposição Secretariado Nacional Informação 1948 

[ Material Gráfico] / Estúdio Mário Novais.

basic_search&menu=search&source=~!fcgbga&ipp=2

0&staffonly=&term=1.ª+exposição+de+artes+plásticas

&index=.GW&uindex=&aspect=basic_

search&menu=search&ri=1>.

IMAGENS 24 A E B

Catálogo da 2.ª Exposição  
de Artes Plásticas. Fundação  
Calouste Gulbenkian, 1961. Design  
de Sebastião Rodrigues. (Sebastião 
Rodrigues participou também na 
exposição como artista plástico).
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 25

Catálogo da Exposição  
Arte Britânica no século XX, 1962.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 26

Cartaz da exposição Um Século  
de Pintura Francesa, 1850-1950.  
FCG, 1965.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 27

Aspecto da Exposição Comemorativa 
do V Centenário do Nascimento da 
Rainha Dona Leonor, 1958.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 28

Edifício-sede da Fundação Calouste 
Gulbenkian em 1969.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 29

Páginas da revista Panorama,  
com orientação gráfica de Bernardo 
Marques.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 30

Capa do livro Reportagem,  
Luiz Teixeira, Edições Paulo Guedes,
1932. Design Fred Kradolfer.
Fonte: BÁRTOLO, José, SILVA, Jorge. Fred Kradolfer: 

design de comunicação e expositivo. Lisboa: Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda, 2012. (Colecção D). 

IMAGEM 31

Capa do livro Os homens do mar, 
Victor Hugo, Guimarães & Ca. 1935. 
Design Roberto Nobre.
Fonte: BÁRTOLO, José, SILVA, Jorge. Fred Kradolfer: 

design de comunicação e expositivo. Lisboa: Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda, 2012. (Colecção D).

IMAGEM 19

Feira Internacional de Lausanne, 
1957. Vistas da montagem. Em 
segundo plano, Conceição Silva dá 
indicações sobre a colocação de um 
sobreiro natural. 
Fonte: Cerâmica Modernista em Portugal. [em linha]. 

Consult. em 12/10/2013. Disponível em www: <http://

ceramicamodernistaemportugal.blogspot.pt/2012/01/

paineis-do-pavilhao-de-portugal.html>.

IMAGEM 20 A E B

Aspectos da Exposição Internacional 
de Paris, 1937.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 21

Aspectos da Exposição do Mundo 
Português, 1940.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

21.a. Nau de Portugal.
21.b. Pavilhão dos descobrimentos.
21.c. Planta geral da exposição.
21.d. Estátua “A Soberania”.
21.e. Vista diurna da exposição.
21.f. Vista nocturna da exposição  
com o Monumento aos 
Descobrimentos em pano de fundo.
21.g. Vista nocturna da entrada.
21.h. Vista nocturna com fogo  
de artifício.
IMAGEM 22

Catálogo da 1.ª Exposição  
de Artes Plásticas, Fundação  
Calouste Gulbenkian, 1957.  
24.8×18.8 cm. Texto coordenado  
por Sellés Pães, fotos de Mário 
Novais, direcção gráfica de Bernardo 
Marques.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGENS 23 A, B, C, D

Aspectos da 1.ª Exposição de Artes 
Plásticas da Fundação Calouste 
Gulbenkian, realizada na Sociedade 
Nacional de Belas-Artes em 1957.
Fonte: I Exposição de Artes Plásticas [ Material Gráfico ] : 

Vistas Gerais / Fotografias de Abreu Nunes... [et al.]. [em 

linha]. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Disponível 

em www: <http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/

ipac20/ipac.jsp?session=1G059630938I4.11950&profil

e=ba&uri=full=3100024~!197187~!13&ri=1&aspect=



XXV índice de imagens

IMAGEM 50

Cais da estação de Saldanha. 
Fotógrafia: Estúdio Horácio Novais.
Data de produção da fotografia 
original: posterior a 1959.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 51 A E B

Catálogo da 1.ª Exposição de Design 
Português. 1971, capa e rosto.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 52

Catálogo da 2.ª Exposição  
de Design Português. 1971.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 53

Catálogo da exposição Design & 
Circunstância. 1982.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 54

Manual de Normas gráficas O+F, 
Daciano da costa.
Fonte: Catálogo da Exposição de Março / Artes Gráficas. 

SNBA, 1965.

IMAGEM 55

Catálogo da Exposição de Março / 
Artes Gráficas, SNBA, 1965.
Fonte: Fotografia da autora.

CAPÍTULO 4

IMAGEM 1A, 1B E 1C

Sebastião Rodrigues. 
Fonte: Um dia na vida de Sebastião Rodrigues  

[registo de vídeo]. Lisboa: RTP, 1969.

IMAGEM 2

Cartaz Visitez le Portugal, 1953.
Fonte: AAVV. Sebastião Rodrigues, Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.  

[Comissário da exposição: José Brandão], p. 98.

IMAGEM 3A E 3B

Exposição 30 anos de Cultura 
Portuguesa: 1926-1956, Lisboa, 
Portugal
3a. Núcleo “A História”. Secção 
“História Local - Olisipografia”.
3b. Núcleo “Jornalismo”.
Exposição cujo objectivo era  
dar uma “síntese panorâmica das 
personalidades que se distinguiram  
de 1926 a 1956 no domínio do 

IMAGEM 43 A E B

Páginas do álbum Portugal 1934, 
design de Leitão de Barros.
Fonte: fotografia da autora.

IMAGEM 44 A E B

Interior da Loja Rampa, Largo Rafael 
Bordalo Pinheiro, n.º15, Lisboa. Loja 
actualmente destruída. Arquitectos 
responsáveis: Conceição Silva  
e José Daniel Santa-Rita Fernandes. 
Fotógrafia: Estúdio Mário Novais.  
Data de produção da fotografia 
original: 1955.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 45 A E B

Papelaria Progresso, aspecto  
do interior, cerca de 1964.  
Fotografia de Mário Novais.
Fonte: Retrovisor – Papelaria Progresso Interiores (Anos 

60). [em linha]. Consult. em 01/06/2014. Disponível em 

www: <http://retrovisor.blogs.sapo.pt/104643.html>.

IMAGEM 46

Snack bar Pique-Nique.  
Projecto do atelier de Bento  
de Almeida e Victor Palla.
Fonte: REBELLO, Luiz Francisco. Victor Palla: Design de 

Comuniação / Communication Design. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 2011. Coleccção D, p. 119.

IMAGEM 47

Snack bar Tique-Taque. Projecto do 
atelier de Bento de Almeida e Victor 
Palla. Cerca de 1955.
Fonte: Rebello, Luiz Francisco. Victor Palla: Design de 

Comuniação / Communication Design. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 2011. Coleccção D, p. 120.

IMAGEM 48

Exposição comemorativa  
do V Centenário do Infante D. Henrique. 
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 49

Metropolitano de Lisboa. Entrada  
para o átrio poente da estação do 
Rossio. Fotógrafia: Estúdio Horácio 
Novais. Data de produção da 
fotografia original: posterior a 1963.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

Exposição 14 Anos de Política do Espírito, Cartazes editados 

pelo SNI. [em linha]. Consult. em 02/03/2014. Disponível 

em www: <http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/

ipac.jsp?session=G405V82439314.12212&profile=ba&so

urce=~!fcgbga&view=subscriptionsummary&uri=full=310

0024~!185621~!4&ri=12&aspect=basic_search&menu=

search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Tom+--

+Design+gráfico+--+[Fotografias]&index=SUBJECT&uind

ex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=12>.

IMAGENS 37 A E B

Revista Neue Frankfurt,  
números 1 e 2, 1926 – 1928.
Fonte: Heidelberger historische Bestände – digital.  

[em linha]. Consult. em 22/06/2014. Disponível em 

www: <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/neue_

frankfurt1926_1927/0001>.

IMAGEM 38

Revista Commercial Art, 1923.
Fonte: Art and Artists, E. McKnignt Kauffer. [em linha]. 

Consult. em 22/06/2014. Disponível em  

www: <http://poulwebb.blogspot.

pt/2013/05/e-mcknight-kauffer-part-1.html>.

IMAGEM 39

Revista Gebrauschgraphic,  
Junho, 1928.
Fonte: Designers Books – 1928-06. [em linha].  

Consult. em 12/06/2014. Disponível em  

www: <http://www.designers-books.com/wp-content/

uploads/2009/09/1928-06.jpg>.

IMAGEM 40

Revista Gebrauschgraphic,  
Dezembro, 1931.
Fonte: Wine and Bowties – Gebrauchsgraphik: world of 

graphic design, A look back at Germany’s pioneering 

commercial art magazine. [em linha].  

Consult. em 28/06/2013. Disponível em  

www: <http://wineandbowties.com/art/

gebrauchsgraphik-world-of-graphic-design/>.

IMAGEM 41

Revista Gebrauschgraphic,  
Fevereiro, 1956.
Fonte: Wine and Bowties – Gebrauchsgraphik: world of 

graphic design, A look back at Germany’s pioneering 

commercial art magazine. [em linha].  

Consult. em 28/06/2013. Disponível em  

www: <http://wineandbowties.com/art/

gebrauchsgraphik-world-of-graphic-design/>.

IMAGEM 42

Revista Gebrauschgraphic,  
Abril, 1956.
Fonte: Wine and Bowties – Gebrauchsgraphik: world of 

graphic design, A look back at Germany’s pioneering 

commercial art magazine. [em linha]. Consult. em 

28/06/2013. Disponível em www: <http://wineandbowties.

com/art/gebrauchsgraphik-world-of-graphic-design/>.



XXVI olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 23

Castle and Sun. Paul Klee, 1928.
Fonte: Totally history, Castle and Sun. [em linha]. 

Consult. em 24/06/2014. Disponível em www: <http://

totallyhistory.com/castle-and-sun/>.

IMAGEM 24

Senecio. Paul Klee, 1922.
Fonte: Totally history, Castle and Sun. [em linha]. 

Consult. em 24/06/2014. Disponível em www: <http://

totallyhistory.com/castle-and-sun/>.

IMAGEM 25

In the Style of Kairouan, Paul Klee, 1914.
Fonte: Wikiart, Visual Art Encyclopedia, In the Style of 

Kairouan. [em linha]. Disponível em www: <http://www.

wikiart.org/en/paul-klee/in-the-style-of-kairouan-1914>.

CAPÍTULO 5

No capítulo 5, salvo indicação  
em contrário, todas as imagens 
resultam de fotografias da autora  
e todos os esquemas foram 
igualmente concebidos pela autora.
IMAGEM 1

Classificação tipográfica  
de Ellen Lupton.
Fonte: LUPTON, Ellen. Pensar com tipos. São Paulo: 

Cosac Naify, 2006. [Edição original em língua inglesa: 

Thinking with type, 2004], p. 42.

IMAGEM 2

Esquema representativo  
da síntese aditiva.
Fonte: Imagem da autora.

IMAGEM 3

Esquema representativo  
da síntese subtractiva.
Fonte: Imagem da autora.

IMAGEM 4A

Esfera cromática de Itten. 
1 e 2. Vistas da superfície da esfera. 
3. Secção horizontal da esfera. 
4. secção vertical da esfera.
Fonte: ITTEN, Johannes. The Elements of Colour. HAGEN, 

T. E. V. New York: John Wiley & Sons, 2006. [Edição 

original em língua alemã: Kunst der Farbe, 1961], p. 69.

IMAGEM 4B

Esfera cromática de Itten.  
Cada cor pura é tintada em dois 
passos para branco e escurecida  
em dois passos para preto.
Fonte: ITTEN, Johannes. The Elements of Colour. HAGEN, 

T. E. V. New York: John Wiley & Sons, 2006. [Edição 

original em língua alemã: Kunst der Farbe, 1961], p. 67.

IMAGEM 14

Capa Salão dos Novíssimos II, 1960, 
128 x 220, brochura, SNI
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 15

Capa Salão dos Novíssimos III, 1961, 
128 x 220, brochura, SNI
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 16

Pintura de Sebastião Rodrigues.  
Sem título, colagens e tinta da china 
sobre papel, 1953, 43x58,9 cm.
Fonte: Sebastião Rodrigues Ofícios. Lisboa: Galeria 

Lambertini, 1989. [Obra publicada por ocasião da 

exposição organizada e patente na Galeria Lambertini, 

Lisboa (Portugal), de 16 de jan. a 24 de Fev. de 1989], 

p. 25.

IMAGEM 17

Pintura de Sebastião Rodrigues.  
Sem título, gouache sobre papel de 
cenário, 160x90 cm
Fonte: Sebastião Rodrigues Ofícios. Lisboa: Galeria 

Lambertini, 1989. [Obra publicada por ocasião da 

exposição organizada e patente na Galeria Lambertini, 

Lisboa (Portugal), de 16 de jan. a 24 de Fev. de 1989],  

p. 31.

IMAGEM 18

Capa do livro Despedida Breve,  
José Augusto França. Colecção  
Três Abelhas, Publicações  
Europa-América, 1958.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 19

Capa do livro Degelo II.  
Ilya Ehrenburg, Ulisseia, 1960.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 20

Capa do livro Gente de Vieira,  
António Vitorino, ETA, 1949.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 21-A

Almanaque n.º 5, Fevereiro de 1960.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 21-B

Almanaque n.º 8, Maio de 1960.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 21-C

Almanaque n.º 10, Julho de 1960.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 22

Ancient Sound, Abstract on Black, 
Paul Klee, 1925.
Fonte: WebMuseum, Paris, Klee, Paul. [em linha]. 

Consult. em 24/06/2014. Disponível em www: <http://

www.sai.msu.su/wm/paint/auth/klee/>.

pensamento, das letras, das ciências e 
das artes, representadas por elementos 
evocativos da sua actividade em prol da 
cultura portuguesa” (do Roteiro da 
Exposição), realizada em Lisboa,  
da responsabilidade do Secretariado 
Nacional de Informação (SNI).
Fotógrafo: Mário Novais. Data 
aproximada da fotografia original: 1957.
Fonte: Flickr Biblioteca de Arte / Art Library Fundação 

Calouste Gulbenkian. [em linha]. Consult. em 

18/03/2014. Disponível em www: <http://www.flickr.

com/photos/biblarte/sets/?&page=2>.

IMAGEM 4

Cartão de Natal para L. Henry Gris, 
1960, design de Sebastião Rodrigues.
Fonte: fotografia da autora.

IMAGEM 5

Cartaz Portugal Nazaré, 1958.
Fonte: fotografia da autora.

IMAGEM 6

Capa do Almanaque n.º 1,  
Outubro 1959.
Fonte: Fotografia da autora

IMAGEM 7

Páginas do catálogo Exposição de 
Março Artes Gráficas, onde aparece 
reproduzida a capa do Almanaque  
de Outubro de 1960, da autoria de 
Sebastião Rodrigues. 1965.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 8

Cartaz 25 de Abril, 1977.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 9

Capa Almanaque n.º 2, Novembro 1959.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 10

Capa Os Idílios Difíceis, Italo Calvino, 
Arcádia, Colecção Encontro  
[21 x 47,7 cm] 
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 11

Cartaz Portugal LEFA, 1960  
[62,6 x 1000 mm]
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 12

Cartaz Portugal IKOFA, 1960  
[62,2 x 1002 mm]
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 13

Cartaz São Tomé e Príncipe,  
The Greatest Islands of Equador, 1960 
[62,5 x 99 mm]
Fonte: Fotografia da autora.

http://totallyhistory.com/castle-and-sun/%3E
http://totallyhistory.com/castle-and-sun/%3E
http://totallyhistory.com/castle-and-sun/%3E
http://totallyhistory.com/castle-and-sun/%3E
http://www.wikiart.org/en/paul-klee/in-the-style-of-kairouan-1914%3E
http://www.wikiart.org/en/paul-klee/in-the-style-of-kairouan-1914%3E


XXVII índice de imagens

IMAGEM 23

Capa Olivia. 1957, Ulisseia.
12,2 x 18,5 (lombada = 1,5 cm)
IMAGEM 24

Capa As Palavras Poupadas
1961, Arcádia | Colecção Autores 
Portugueses | n.º 27
11 x 17,5 cm
IMAGEM 25

Capa Os Vice-Reis
1963, Arcádia | Colecção Encontro 
Especial | n.º 1
14,5 x 20,5 cm (lombada = 5 cm)
IMAGEM 26

Capa Ambições Frustradas
1964, Arcádia | Colecção Encontro 
Especial | n.º 5
15 x 21 cm (lombada = 5 cm)
IMAGEM 27

Capa Os Anões Gigantes
1965, Arcádia | Colecção Encontro | 
n.º 39
11,5 x 18,5 cm
IMAGEM 28

Capa Será Crime Ser Judeu?
1968, Minerva | Colecção Autores  
do Nosso Tempo | n.º 20.
15 x 21 cm (lombada = 3 cm)
IMAGEM 29

Capa Um Leito nas Trevas
1968, Minerva | Colecção  
Autores do Nosso Tempo | n.º 10.
12,3 x 18,5 cm (lombada = 4 cm)
IMAGEM 30

Capa Aureliano
1972, Arcádia  | Colecção Encontro | 
n.º 20
11,5 x 18,5 cm
IMAGEM 31

Cartaz Portugal IKOFA. 1960. Pavilhão 
português na IKOFA, Exposição 
Internacional de comida de Munique,  
Alemanha. 62 x 100 cm
Em baixo: representação de placas de 
xisto gravadas, com as quais se pode 
estabelecer um paralelismo.
IMAGEM 32

Cartaz S. Tomé e Príncipe,  
the greenest islands on the equator
1960, SNI (?)
62,5 x 99 cm
IMAGEM 33

Cartaz A Arte do Índio Brasileiro
1966, Fundação Calouste Gulbenkian
79,8 x 118,4 cm 

IMAGEM 13

Colchas Bordadas do MNAA
1978, MNAA
19,5 x 23,5 cm | 88 pp.
IMAGEM 14

A arte da pérsia islâmica
1985, Fundação Calouste Gulbenkian
265 x 318 mm| 64 pp.
IMAGEM 15

O Papel moeda em Portugal
1985, Banco de Portugal
285 x 315 mm | 502 pp
IMAGEM 16

Brochuras Salão dos Novíssimos
1959 – 1965 (7 volumes), SNI
12,5 x 21 cm | n.º de páginas variável 
(entre 20 e 30 pp.)
IMAGEM 17

Brochura Portugiesische 
Handwerkkunst
1960 (?), SNI
20,2 x 22,9 cm | 12 pp 
IMAGEM 18

Brochura companhia de teatro japonês 
kabuki
1965, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Embaixada do Japão em Lisboa, 
Kokusai Bunka Shinkokai (Sociedade 
para Relações Internacionais de 
Cultura de Tóquio).
IMAGEM 19

Brochura Instituto Gulbenkian  
de Ciência
1967, FCG
29,49 x 21 cm | 36 pp.
IMAGEM 20 A

Brochura Museus Porquê?
1972, MNAA
17 x x17 cm
20 pp. + capa + sobrecapa
Capa e rosto
IMAGEM 20 B

Brochura Museus Porquê?
1972, MNAA
17 x x17 cm
20 pp. + capa + sobrecapa
Páginas
IMAGEM 21

Capa Gente de Vieira
1949, ETA, 20,1 x 28 cm
IMAGEM 22

Capa A Casa de Bernarda Alba
1957, Editora Europa-América | 
Colecção Três Abelhas | n.º 11.
11 x 16 cm (lombada = 1 cm)

IMAGEM 4C

Esfera cromática de Itten. Os quatro 
sentidos principais entre duas cores 
contrastantes.
Fonte: ITTEN, Johannes. The Elements of Colour. HAGEN, 

T. E. V. New York: John Wiley & Sons, 2006. [Edição 

original em língua alemã: Kunst der Farbe, 1961],  p. 71.

IMAGEM 5

Círculo cromático, desenvolvido a 
partir das cores primárias amarelo, 
vermelho e azul e das cores 
secundárias laranja, verde e violeta.
Fonte: ITTEN, Johannes. The Elements of Colour. HAGEN, 

T. E. V. New York: John Wiley & Sons, 2006. [Edição 

original em língua alemã: Kunst der Farbe, 1961], p. 31.

IMAGEM 6

Contrastes de qualidade.
Fonte: Imagem da autora a partir de: ITTEN, Johannes. 

The Art of Color : The Subjective Experience and Objective 

Rationale of Color. New York: Reinhold, 1961.

IMAGEM 7

Contrastes de quantidade.
Fonte: Imagem da autora a partir de: ITTEN, Johannes. 

The Art of Color : The Subjective Experience and Objective 

Rationale of Color. New York: Reinhold, 1961.

IMAGEM 8

Contrastes de saturação.
Fonte: Imagem da autora a partir de: ITTEN, Johannes. 

The Art of Color : The Subjective Experience and Objective 

Rationale of Color. New York: Reinhold, 1961.

IMAGEM 9

contrastes mistos, conjugando 
qualidade, quantidade e saturação.
Fonte: Imagem da autora a partir de: ITTEN, 

Johannes. The Art of Color : The Subjective  

Experience and Objective Rationale of Color.  

New York: Reinhold, 1961.

IMAGEM 10

Contraste de temperatura,  
entre uma cor fria e uma cor quente,  
e contrastes acromáticos, entre 
combinações de matizes pretos  
e cinzas.
Fonte: Imagem da autora a partir de: ITTEN, 

Johannes. The Art of Color : The Subjective  

Experience and Objective Rationale of Color.  

New York: Reinhold, 1961.

IMAGEM 11

A arte do oriente islâmico
1963, Fundação Calouste Gulbenkian
165 x 225 mm | 154 pp. 
IMAGEM 12

Calouste Gulbenkian Coleccionador
1969, Fundação Calouste Gulbenkian
21 x 28 cm | 237 pp.



XXVIII olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 57

Marca Gráfica e Papelaria AICA
1976, AICA, Secção Portuguesa da 
Association Internationale des 
Critiques d’Art
papel de carta, envelope DL,  
envelope C5, cartão de cumprimentos, 
desdobrável
IMAGEM 58

Emissão de Selos Comemorativos da 
Exposição Lubrapex 80 – VIII 
Exposição Filatélica Luso-Brasileira
1980, CTT Correios de Portugal
30 x 40 mm (cada selo)
IMAGEM 59

Almanaque n.os 1 a 18. Representação 
de todas as capas.
IMAGEM 60 

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]
IMAGEM 61 

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]
IMAGEM 62 

Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]
IMAGEM 63 

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]
IMAGEM 64 

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]
IMAGEM 65 

Almanaque n.º 6 [Março 1960]
IMAGEM 66 

Revista Senhor n.º 1 [Março 1959]
IMAGEM 67 

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]
IMAGEM 68 

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]
IMAGEM 69 

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]
IMAGEM 70 A

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]
IMAGEM 71 

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]
Esquema representativo da 
impressão. A impressão foi feita por 
cinco cores directas, sobrepostas em 
algumas zonas.
IMAGEM 72 

Desenhos de estudo para a capa  
do Almanaque de Agosto de 1960.
Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian, espólio de 

Sebastião Rodrigues.

IMAGEM 73 

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]. 
Contracapa.
IMAGEM 74 

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

IMAGEM 46

Cartaz Música no Mosteiro
1981, Museu Calouste Gulbenkian
48 x 68,2 cm
IMAGEM 47

Cartaz O Mosteiro da Batalha e a 
Arquitectura em Portugal no Século XV
1983, Mosteiro da Batalha
43 x 68 cm
IMAGEM 48

Cartaz Exposição Internacional de 
Guitarras
1983, Museu Calouste Gulbenkian
42,6 x 68 cm
IMAGEM 48 B

Imagens explicativas da composição 
da expressão “de guitarras” presente 
no cartaz
Exposição Internacional de Guitarras.
IMAGEM 49

Marca Gráfica APEL
1974 (?), APEL, Associação 
Portuguesa de Editores e Livreiros
IMAGEM 50

Marca Gráfica Festival Internacional 
de Música de Lisboa
1983, Festival Internacional de Música 
de Lisboa
IMAGEM 51

Marca Gráfica MNAA
1969 (?), Museu Nacional de Arte 
Antiga
IMAGEM 51 B

Marca Gráfica MNAA
desenhos de estudo.
IMAGEM 52

Marca Gráfica SEVE – Sociedade 
Nacional de Vinhos S.a.
Anos 70/80?, SEVE, Sociedade 
Nacional de Vinhos, SA
IMAGEM 53

Marcas Gráficas presentes no livro As 
Mais Belas Vilas E Aldeias De Portugal
1984, Verbo
IMAGEM 54

Desdobrável L. Henry Gris
L. Henry Gris Lda.
46,5 x 43,8 cm (aberto)
IMAGEM 55

Desdobrável A Arte do Perú
1965, Fundação Calouste Gulbenkian
12 x 20,7 cm (dobrado)
IMAGEM 56

Embalagem Ananazes São Miguel
Ananazes S. Miguel

IMAGEM 34

Cartaz Companhia de Teatro Nó. 
1967, FCG. 100 x 70 cm
IMAGEM 35

Cartaz Piccolo Teatro di Milano. 
1967, FCG. 80 x 110 cm
IMAGEM 36

Cartaz 40.ª Feira Do Livro, 1970, Feira 
do Livro de Lisboa. 73 x 104 cm
IMAGEM 37

Cartaz Portugal País de Turismo
1971, Secretaria de Estado de 
Informação e Turismo. 32 x 69,5 cm
IMAGEM 37B

Cartaz Portugal País de Turismo.
Maquete, cartaz e representação da 
sobreposição das cores de impressão.
IMAGEM 38

Cartaz Grupo de Bailados Verde Gaio
1971, SNI. 69,5 X 99,7 cm
IMAGEM 39

Cartaz Mercado da Primavera 1971
Museu de Arte Popular. 32,6 x 68,5 cm
IMAGEM 39B

Cartaz Mercado da Primavera 1971.
Representação da sobreposição  
das cores de impressão.
IMAGEM 40

Cartaz Mercado da Primavera 1972
Museu de Arte Popular. 33,3 x 70 cm
IMAGEM 41

Cartaz Mercado da Primavera 1973
Museu de Arte Popular. 33,3 x 70 cm
IMAGEM 41B

Cartaz Mercado da Primavera 1973.
Representação da sobreposição  
das cores de impressão.
IMAGEM 42

Cartaz Pintura Portuguesa de Hoy
1973, Fundação Calouste 
Gulbenkian | Secretaria de Estado 
da Informação e Turismo
32,5 x 48,3 cm
IMAGEM 43

Cartaz 18 De Maio Dia Internacional 
dos Museus
1978, ICOM Portugal. 45,5 x 69,5 cm
IMAGEM 44

Cartaz 18 de Maio Dia Internacional 
dos Museus 1981, ICOM Portugal
49 x 69 cm
IMAGEM 45

Cartaz 18 de Maio Dia Internacional 
dos Museus. 1983, Museu Calouste 
Gulbenkian. 42 x 68 cm



XXIX índice de imagens

IMAGEM 2B

Marca para o I Festival Internacional 
de Música de Lisboa, 1983,  
FCG | MCG.
O logótipo é composto, 
provavelmente, na fonte Holland Title. 
Na figura são visíveis alterações na 
letra “L” (convertida numa versão 
swash) e ajustes nos espacejamentos 
entre caracteres.
Fonte: Marca do arquivo da investigação.  

Esquemas da autora.

IMAGEM 3

Cartaz para o Grupo de Bailados 
Portugueses Verde Gaio, 1971,  
69,5 x 99,7, SNI. Neste cartaz,  
as letras “R” e “A” sofreram 
alterações no desenho de modo  
a tornarem-se mais expressivas.
Fonte: Cartaz do arquivo da investigação.  

Esquemas da autora.

IMAGEM 4

Cartaz para a Exposição Um Olhar 
Sobre as Reservas Tapetes Orientais, 
1985, 42 x 68, FCG | MCG.
No título deste cartaz verifica-se uma 
mistura de caracteres em itálico com 
caracteres swash, e o necessário 
ajuste dos espaços entre letras. 
Também se verifica uma alteração  
do corpo de alguns caracteres  
e a alteração das posições das 
respectivas linhas de base, de modo  
a tornar a composição mais uniforme.
Fonte: Cartaz do arquivo da investigação.  

Esquemas da autora.

IMAGEM 5

Cartaz Companhia de Teatro Nõ, 1967, 
70 x 10002 cm, FCG.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 6

Título do livro A Arte da Pérsia 
Islâmica, 1985, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 265 x 318 mm.
Na composição gráfica é visível a 
mistura de caracteres itálicos com 
caracteres swash e ajustes no 
posicionamento dos caracteres. 
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 7

Cartaz Música no Mosteiro da Batalha, 
1981, 48 x 68,2, Mosteiro da Batalha 
/ Museu do Mosteiro de St.ª M.ª da 
Vitória.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 97 

Almanaque n.º 15 [Dez. 1960/Jan. 
1961]. Índice.
IMAGEM 98 

Almanaque n.º 17 [Março/Abril 1961]. 
Índice.
IMAGEM 99 

Almanaque n.º 16 [Fevereiro 1961]. 
Índice.
IMAGEM 100 

Almanaque n.º 18 [Maio 1961].  
Índice.
IMAGENS 101

Almanaque
Imagens da secção Actualidades
IMAGENS 102

Almanaque
Imagens da secção Flos Sanctorum
IMAGENS 103

Almanaque: Imagens da secção 
Latitudes da Felicidade
IMAGENS 104

Almanaque: Imagens da secção  
Filme do Mês.
IMAGEM 105 

Páginas da revista Almanaque onde  
é possível observar o uso criativo  
de ilustrações e fotografias.
IMAGEM 106

Almanaque: páginas em que  
é dado destaque à ilustração.

CAPÍTULO 6

IMAGEM 1

Brochura Museus Porquê?, 1972,  
17,3 x 17 cm, MNAA.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 2A

Cartaz Exposição Internacional  
de Guitarras (I Festival Internacional  
de Música de Lisboa), 1983,  
42,6 x 22, FCG | MCG.
Neste cartaz a expressão  
“de guitarras”, composta no tipo de 
letra Le Griffe, assume um aspecto 
visual com pouco interesse, mas 
recorrendo às versões alternativas 
(swash) do mesmo tipo de letra, 
consegue-se uma composição 
tipográfica altamente expressiva.
Fonte: Cartaz do arquivo da investigação.  

Esquemas da autora.

IMAGEM 75 

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]
IMAGEM 76 

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]. 
Contracapa.
IMAGEM 77 

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]
IMAGEM 78 

Almanaque n.º 14 [Novembro 1960], 
Contracapa
IMAGEM 79 

Almanaque n.º 14 [Novembro 1960]
IMAGEM 80 

Ben Shahn. Farewell to New York
All That is Beautiful. 1965.
IMAGEM 81 

Ben Shahn. Supermarket. 1957.
IMAGEM 82 

Almanaque n.º 15 [Dez. 1960 / Jan. 961]
IMAGEM 83 

Almanaque n.º 16 [Fevereiro 1961]
IMAGEM 84 

Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]. 
No Reino de Pacheco.
IMAGEM 85 

Almanaque n.º 17 [Março/Abril 1961]
IMAGEM 86 

Almanaque n.º 18 [Maio 1961]
IMAGEM 87 

Almanaque: separadores
IMAGEM 88 

Almanaque: Páginas de texto
IMAGEM 89 

Almanaque: páginas de imagem
IMAGEM 90 

Almanaque: páginas especiais
IMAGEM 91

Representação da grelha de uma 
página tipo do Almanaque.
IMAGEM 92

Exemplos de páginas do Almanaque 
em que a grelha é ocupada com texto 
e imagens.
IMAGEM 93 

Exemplos de páginas do Almanaque 
com uma grelha livre.
IMAGEM 94 

Exemplos de páginas do Almanaque 
com especial interesse gráfico.
IMAGEM 95 

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]. 
Índice.
IMAGEM 96 

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]. 
Índice.



XXX olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 25

Cartaz Portugal Ikofa. 1960. 62 x 100 cm.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 26

Revista Almanaque. Pormenor da 
capa. Junho de 1960. 170 x 250.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 27

Placas de xisto gravadas provenientes 
da zona de Reguengos de Monsaraz.
Fonte: RODRIGUES, Maria da Conceição Monteiro, 

Estudo Ideológico-simbólico das placas de xisto 

gravadas. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1985. 

[Tese de Doutoramento], pp. 6, 15 e 24.

IMAGEM 28

Motivo integrante de colcha bordada 
típica de Castelo Branco. [Pormenor].
Fonte: Arquivo pessoal.

IMAGEM 29

Cartaz-Roteiro Exposição Itinerante 
Portugal País de Turismo. SEIT, 1971. 
320 x 695 mm.
Fonte: Espólio de Sebastião Rodrigues, FCG.

IMAGEM 30

Exemplo de uma capa que utiliza 
motivo gráfico idêntico. Livro 
Bordados e Rendas de Portugal. 1956. 
Capa de Magalhães Filho.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 31

Imagens de desenhos de estudo e do 
desdobrável para o Congresso IAA. 1970. 
Neste trabalho o designer partiu de um 
esboço a lápis de cor, que foi sofrendo 
uma depuração e sendo transformado  
no grafismo limpo e simplificado que 
podemos observar.
Fonte: Espólio de Sebastião Rodrigues, FCG.

IMAGEM 32

Cartaz 18 de Maio, Dia Internacional 
dos Museus. 1983. Alguns desenhos  
de estudo que serviram de base à 
realização do cartaz e que mostram  
a capcidade de aperfeiçoamento  
e de geometrização do desenho.
Fonte: Espólio de Sebastião Rodrigues, José Brandão.

IMAGEM 33

Cartaz Para uma Compreensão do 
nosso Tempo Ciclo de Palestras e 
Colóquio. 1969, 44,1 x 44,1, MNAA
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 34

Cartaz Portugal País de Turismo, com 
estudo preliminar e demonstração da 
sobreposição de tintas de impressão.
Fonte: Fotografia da autora. Esquemas da autora.

IMAGEM 17

Exemplos de trabalhos de arte 
pastoril. Colheres de madeira gravada, 
chavetas ou cágadas e dedeira.
Fonte: Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011. Consult. em 

15/06/2013. Disponível em www: <http://www.

matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Fichas de inventário: TR MAD 341/84, TR MAD 

121/84, TR MAD 122/84, TR MAD 228/84, TR MAD 

422/84, TR MAD 341/84, TR MAD 352/84, TR MAD 

37/84.

IMAGEM 18

Trabalho em filigrana típico do Minho.
Fonte: Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011.  

Consult. em 15/06/2013. Disponível em www: <http://

www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Ficha de inventário: 2439

IMAGEM 19

Bonecos de Santo Aleixo.
Fonte: Museu da Marioneta: Bonecos de Santo 

Aleixo. Consult. em 25/03/2013. Disponível em 

www: <http://www.museudamarioneta.pt/

gca/?id=128>.

IMAGEM 19 B

Desenhos de estudo de Sebastião 
Rodrigues, onde são perceptíveis 
relações com os Bonecos de Santo 
Aleixo.
Fonte: Espólio de Sebastião Rodrigues, José Brandão.

IMAGEM 20

Murais do Museu de Arte popular
Fonte: Museu de Arte Popular: Decorações Parietais e 

Letreiros. [em linha]. Lisboa: Museu de Arte Popular, 

Consult. em 27/04/2013. Disponível em www: <http://

www.map.imc-ip.pt/pt/index.php?s=white&pid=283&id

entificador=>.

IMAGEM 21

Capas e páginas da revista Panorama.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 22

Capa e páginas do livro  
Vida e Arte do Povo Português.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 23

Trabalhos da autoria do designer 
Stefan Kanchev.
Fonte: Stefan Kanchev. [em linha]. 2013.  

Consult. em 3/3/2014. Disponível em www: <http://

stefankanchev.com/en/other.html>.

IMAGEM 24

Trabalhos da designer Sanna 
Annukka.
Fonte: Sanna Annukka. [em linha].  

Consult. em 12/05/2012. Disponível em www: <http://

www.sanna-annukka.com>.

IMAGEM 8

Estudos para o título e cartaz  
Grupo de Música Antiga La Batalla. 
Mosteiro da Batalha. 510x715 mm.
Fonte: Espólio FCG. Fotografia da autora.

IMAGEM 9

Cartaz Nova Escultura em Pedra, 1982, 
45,8 x 67,7, Mosteiro da Batalha.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 10

Cartaz Imaginária Medieval 
(Exposição), 1984, 50 x 70, Mosteiro 
da Batalha | Museu do Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 11

Imagens de objectos de arte popular 
decorados.
Fonte: GALHANO, Fernando, Objectos e Alfaias Decoradas 

do Museu de Etnologia do Ultramar: Portugal Metropolitano. 

1. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar – Centro de 

Estudos de Antropologia Cultural, 1968. 

IMAGEM 12

Bordados de Castelo-Branco.
Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011. Consult. em 

15/06/2013. Disponível em www: <http://www.

matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Fichas de inventário: 78.27 MFTPJ, 74.12 MFTPJ, 56.2 

MFTPJ, 78.4 MFTPJ, 78.27 MFTPJ, TEX 306/2000.

IMAGEM 13

Lenços dos Namorados.
Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011.  

Consult. em 15/06/2013. Disponível em www: <http://

www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Fichas de inventário: IND TEX 1016/2006, IND TEX 

1008/2006,

IMAGEM 14

Boneco de Estremoz.  
“Primavera de Arco”.
Fonte: Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011.  

Consult. em 15/06/2013. Disponível em www: <http://

www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Ficha de inventário: AT.855

IMAGEM 15

Boneco de Estremoz. “Pucarinho”.
Fonte: Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011.  

Consult. em 15/06/2013. Disponível em www: <http://

www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Ficha de inventário: AR. 107, AR. 108

IMAGEM 16

Figura de barro de Barcelos (?)
Fonte: Fonte: MatrizNet. [em linha]. 2011.  

Consult. em 15/06/2013. Disponível em www: <http://

www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx>.

Fichas de inventário: CER 409/83, CER 60/83



XXXI índice de imagens

IMAGEM 10

Saul Bass, cartaz  
The Man with the golden arm.
IMAGEM 11

Saul Bass, cartaz  
Its a mad, mad, mad, mad world.
IMAGEM 12

Paul Rand, capa  
Modern Art in your life.
IMAGEM 13

Paul Rand, capa
Love against hate, Karl Menninger.
IMAGEM 14

Lester Beall, cartaz
Biosulfa, effective oral antibiotic theraphy.
IMAGEM 15

Franco Grignanni, cartaz 
Guaiacalcium
IMAGEM 16

Franco Grignanni, cartaz Alfieri & 
Lacroix, Tipolitozincografia in Milano.
IMAGEM 17

George Giusti, capa de revista Holiday, 
1964.
IMAGEM 18

George Giusti, capa de revista Graphis 
n.º 87.
IMAGEM 19

Josep Pla-Narbona, capa de 
calendário-programa 5.º Congresso 
Nacional de Artes Gráficas, 1966.
Fonte: GIL, Emilio, Pioneros del Diseño Gráfico  

en España. Barcelona: Indexbook, 2007.

IMAGEM 20

Ricard Giralt Miracle, capa do 
catálogo Editorial Omega, 1967.
Fonte: GIL, Emilio, Pioneros del Diseño Gráfico en 

España. Barcelona: Indexbook, 2007.

IMAGEM 21

Julian Santamaria, cartaz Exposicion 
Nacional de Bellas Artes, 1960.
Fonte: GIL, Emilio, Pioneros del Diseño Gráfico  

en España. Barcelona: Indexbook, 2007.

IMAGEM 22

Tomas Vellvé, cartaz  
Quincena blanca del algodón.
Fonte: GIL, Emilio, Pioneros del Diseño Gráfico  

en España. Barcelona: Indexbook, 2007.

IMAGEM 23

Cassandre, cartaz Dubonnet.
IMAGEM 24

Cassandre, cartaz L’Atlantique.
IMAGEM 25

Paul Colin cartaz  
Afrique Occidentale Française.

IMAGEM 45

Desenhos de estudo que serviram  
de base ao design da capa da revista 
Almanaque, de Agosto de 1960.
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Fotografia da autora.

IMAGEM 46

Logotipo para a revista Families,  
Herb Lubalin, 1980.
Fonte: BROWN, David R., Herb Lubalin Biography.  

[em linha]. Consult. em 04/08/2014.  

Disponível em www: <http://www.aiga.org/ 

medalist-herblubalin/>.

IMAGEM 47

Logotipo Mother and Child, Herb 
Lubalin, 1966.
Destinado a funcionar como título  
de uma revista, mas sem nunca ter 
chegado à sua função.
Fonte: BROWN, David R., Herb Lubalin Biography. [em 

linha]. Consult. em 04/08/2014. Dis-ponível em www: 

<http://www.aiga.org/medalist-herblubalin/>.

CAPÍTULO 7

IMAGEM 1

Bob Gill, cartaz  
Sports and Gala Day Baby Show.
IMAGEM 2

Herbert Matter, cartaz  
Forecast: Ther’s a world of aluminium 
in the wonderful world of tommorrow.
IMAGEM 3

Tom Eckersley, cartaz  
London College of Printing
IMAGEM 4

Tom Eckersley, cartaz  
International Tourist Year, 1967.
IMAGEM 5

Tom Eckersley, cartaz  
Please return that overdue  
library book now.
IMAGEM 6

Alvin Lustig, capa The Princess  
of Cleeves, Madamme de Lafayette.
IMAGEM 7

Alvin Lustig, capa Three Lives, 
Gertrude Stein.
IMAGEM 8

Ben Shahn, capa Print.
IMAGEM 9

Alexei Brodovitch, Páginas da revista 
Harper’s Bazaar.

IMAGEM 35

Cartaz Têxteis e Rendas  
da Colecção Calouste Gulbenkian. 
Lisboa 1978.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 36

Capa da revista Almanaque.  
Julho 1960. Estudo da impressão 
por cinco cores directas,  
onde se podem observar  
zonas de sobreposição.
Fonte: A autora.

IMAGEM 37

Capa do livro O Nó Apertado.  
Vladimir Tendriakov. Editora Arcádia. 
1963. 12x185 mm.
Fonte: fotografia da autora.

IMAGEM 38

Desdobrável A Arte Funerária  
no Egipto. 210x310mm.
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Fotografia da autora.

IMAGEM 39

Desdobrável Boas Festas 1964-65. 
TAP. 195x65mm.
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Fotografia da autora.

IMAGEM 40

Cartaz A Arte do Índio Brasileiro, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1966.
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Fotografia da autora.

IMAGEM 41

Cartaz Piccolo Teatro di Milano, 
Fundação Calouste Gulbenki-an/
Instituto Italiano de Cultura em 
Portugal, 1967.
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Fotografia da autora.

IMAGEM 42

Capa do livro Os Anões Gigantes  
de Gisela Elsner, Editora Arcádia, 
1965.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 43

Capa do livro Noite Bengali de Mircea 
Eliade, Editora Ulisseia, 1961
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 44

Desenhos de estudo de Sebastião 
Rodrigues, onde é possível perceber 
registos e influências da arte popular.
Fonte: Material de apoio à realização da exposição 

“Sebastião Rodrigues designer”. Arquivo pessoal do 

designer José Brandão.



XXXII olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 63

Olle Eksell, capa do livro 1984,  
1959.
IMAGEM 64

Olle Eksell, capa do livro  
Stjärnan under Kavajslaget, 1949.
IMAGEM 65

Olle Eksell, cartaz para o  
Värmlands museum Karlstad, 1958.
IMAGEM 66

Capa do livro Histórias de Amor. José 
Cardoso Pires, colecção «Os Livros 
das Três Abelhas», Editorial Gleba, 
1952.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 67

Capa do livro O Pão da Mentira. 
Horace McCoy, colecção «Os Livros 
das Três Abelhas», Editorial Gleba, 
1952.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 68

Sobrecapa do livro Um Homem na 
América. André Bay, Editora Arcádia, 
1959.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 69

Sobrecapa do livro O Homem 
Disfarçado. Fernando Namora,  
Editora Arcádia, c. 1957-1958.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 70

Capa do livro Sangue na Madrugada. 
Rogério de Freitas, colecção  
«Autores Portugueses»,  
n.º 18 n.º 18, Editora Arcádia,  
1960.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 71

Capa do livro O Cerco. Mário Braga, 
colecção «Centauro» n.º 7 no. 7, 
Atlântida Livraria Editora, 1960.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 45

Josef Müller-Brockmann, cartaz 
Beethoven, 1955 (b)
IMAGEM 46

Josef Müller-Brockmann, cartaz 
Internationale Juni-Fest Wochen 1962, 
1962.
IMAGEM 47

Josef Müller-Brockmann, cartaz 
Stadttheater.
IMAGEM 48

Josef Müller-Brockmann, cartaz 
Anthologie de musique suisse.
IMAGEM 49

Tschichold, cartaz  
Die Neue Typographie, 1928.
IMAGEM 50

Anton Stankowsky, cartaz  
Motores ayudantes del hombre.
IMAGEM 51

Anton Stankowsky, cartaz  
11th Olympic Congress, 1981.
IMAGEM 52

Otl Aicher, cartaz  
Olympischer Fackellauff 1972, 1972.
IMAGEM 53

Anton Stankowsky, cartaz  
Weltspartg 1978, 1978.
IMAGEM 54

Gian Calvi, capa  
Drummond, Versiprosa.
IMAGEM 55

Eugénio Hirsch, capa Lolita,  
Vladimir Nabokov.
IMAGEM 56

Eugénio Hirsch, capa Vaca de Nariz 
Sútil, Campos de Carvalho.
IMAGEM 57

Capa da Revista Senhor,  
Dezembro de 1959.
IMAGEM 58

Anders Beckmann, capa do livro 
Hemslöd, 1955.
IMAGEM 59

Lars Bramberg, cartaz acerca  
das condições de trabalho, 1964.
IMAGEM 60

Rolf Lagerson, capa do livro  
De tre Smamästarma, 1964.
IMAGEM 61

Rolf Lagerson, capa do livro 
Spelboken, 1960.
IMAGEM 62

Olle Eksell, capa do livro Ratt i 
Rövarhänder, 1952.

IMAGEM 26

Robert Massin, páginas de publicação 
em que é explorada a expressividade 
dos caracteres.
IMAGEM 27

Raymond Savignac, cartaz  
Quinzaine de la Laine, 1951.
IMAGEM 28

Raymond Savignac, cartaz  
Monsavon au lait
IMAGEM 29

Raymond Savignac, cartaz  
Het Laaste nieuws.
IMAGEM 30

Raymond Savignac, cartaz  
France comes to Texas, 1957.
IMAGEM 31

Erik Bruun, cartaz Jaffa (bebida).
IMAGEM 32

Erik Bruun, cartaz Step Hartwall.
IMAGEM 33

Tapani Aartomaa, cartaz Stop!.
IMAGEM 34

Tapani Aartomaa, cartaz  
20 Mi Dzynaroowe Biennale Plakatu.
IMAGEM 35

Tapani Aartomaa, cartaz  
Landen X Julistebiennale.
IMAGEM 36

Dick Elffers, cartaz  
Holland festival, 1963.
IMAGEM 37

Otto Treumann, cartaz  
Congresso Telecomunicate, 1962.
IMAGEM 38

Wim Crowel, cartaz Efficiency beuers, 
1964.
IMAGEM 39

Otto Treumann, cartaz  
Haarlemse architecten exposern.
IMAGEM 40

Celestino Piatti, cartaz Potent Optilets.
IMAGEM 41

Celestino Piatti, cartaz  
Das Taschen buch für Anspruchs Volle.
IMAGEM 42

Karl Gerstner, cartaz  
Auch Du bist Liberal.
IMAGEM 43

Max Bill, cartaz USA Baut – 
Kunstgewerbemuseum Zürich,  
1945.
IMAGEM 44

Josef Müller-Brockmann,  
cartaz Beethoven, 1955.



XXXIII índice de imagens

IMAGEM 89

Capa do livro Felizmente há Luar.  
Luís de Sttau Monteiro, Colecção 
Contemporânea, n.º 34. Portugália 
Editora, 1962.
Fonte: http://podoslivrosvintage.blogspot.pt/2013/06/

felizmente-ha-luar.html

IMAGEM 90

Capa do livro Sob Céus Estranhos.  
Ilse Losa. Colecção Contemporânea, 
Portugália Editora, 1962.
Fonte: http://frenesilivros.blogspot.pt/2013/11/sob-

ceus-estranhos.html

IMAGEM 91

Capa do livro Uma Abelha na Chuva. 
Carlos de Oliveira, Colecção 
Contemporânea, Portugália Editora, 
1963.
Fonte: http://frenesilivros.blogspot.pt/2013_05_01_

archive.html

IMAGEM 92

Capa do livro O último moicano, 
Fenimore Cooper, Portugália Editora, 
Biblioteca dos Rapazes 10, 1962.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 93

Capa do livro O visconde cortado ao 
meio, Italo Calvino, Colecção O livro 
de bolso, Portugália Editora, 1961.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 94

Capa do livro O Barão Trepador.  
Italo Calvino, Colecção O livro  
de bolso, Portugália Editora,  
1965.
Fonte: http://www.pinterest.com/

pin/286752701245980929/

IMAGEM 95

Capa do livro O Cavaleiro Inexistente. 
Italo Calvino, Colecção O livro de 
bolso, Portugália Editora, 1965.
Fonte: http://crean.es/joao-da-camara-leme/

IMAGEM 96

Capa e ilustrações de A História  
da Coelhinha Branca, Maria Helena 
da Costa Dias
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 97

Ilustração Gil Brás resolve correr o 
mundo, Colecção Juvenil 9, 1965
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 80

Capa do livro O Cativeiro da Verdade. 
Archibald Joseph Cronin, Colecção 
Autores Modernos n.º 35, Editora 
Ulisseia, 1959.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 81

Capa do livro Acima de Nós o Céu. 
Max Tau, Colecção Autores Modernos 
n.° 59, Editora Ulisseia, 1960.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 82

Capa do livro O Midas Negro. Jan 
Carew, Colecção Autores Modernos 
n.° 57, Editora Ulisseia, 1960.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 83

Capa do livro Um Caso Arrumado. 
Graham Greene, Colecção Autores 
Modernos n.° 51, Editora Ulisseia, 
1961.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 84

Capa do livro Clea. Lawrence Durrell, 
Colecção Autores Modernos n.° 52, 
Editora Ulisseia, 1970.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 85

Capa do livro A, Ante, Após, Até. 
Fernando Santos, edição de autor, 1970.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 86

Capa do livro Estranha Solidão. 
Phillippe Sollers, Portugália Editora, 
Colecção O livro de bolso. 1959.
Fonte: http://crean.es/joao-da-camara-leme/

IMAGEM 87

Capa do livro A feira, John Updike, 
Portugália Editora, Colecção O livro de 
bolso n.º 28, 1961.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 88

Capa do livro Djamília, Tchinghiz 
Aitmatov, Portugália Editora, Colecção 
O livro de bolso 16, design João da 
Câmara Leme, 1961.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 72

Capa do livro O Signo da Ira.  
Orlando da Costa, Editora Arcádia, 
1961.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 73

Capa do livro O Que É a «Ficção 
Científica»?. Victor Palla, colecção 
«Centauro» n.º 4-5 no. 4-5, Atlântida 
Livraria Editora, 1959.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 74

Páginas interiores Teatro Português, 
vol. II, Luiz Francisco Rebello, edição 
de autor, distribuição Círculo do Livro, 
c. 1958-1959.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 75

Livro Teatro Moderno, Luiz Francisco 
Rebello, edição de autor, distribuição 
Círculo do Livro, 1957.
Fonte: COUTINHO, Bárbara, MARTINS, João Palla.  

Victor Palla. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2011. ISBN: 978-972-27-1970-4 D2.

IMAGEM 76

Capa do livro Fiesta. Hemingway, 
Colecção Autores Modernos n.° 7, 
Editora Ulisseia, 1954.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 77

Capa do livro O Adeus às Armas. 
Hemingway, Colecção Autores 
Modernos n.° 1, Editora Ulisseia, 
1954.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 78

Capa do livro 1984. George Orwell, 
Colecção Autores Modernos n.° 11, 
Editora Ulisseia, 1955.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.

IMAGEM 79

Capa do livro O Desprezo. Alberto 
Moravia, Colecção Autores Modernos 
n.° 14, Editora Ulisseia, 1955.
Fonte: AAVV. António Garcia Designer.  

Lisboa: MUDE – Museu do Design e da Moda, 2010.



XXXIV olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

IMAGEM 114

Cartaz de publicidade Portugal, 
Secretariado Nacional de Informação, 
1963.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 115

Marca gráfica Promindústria.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 116

Marca gráfica Garantia Funchalense 
– Companhia de Seguros, 1970.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 117

Marca gráfica Letra – Letra, Estúdio 
Técnico de Comunicação, 1964.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 118

Marca Gráfica ORMIS, Embalagens  
de Portugal, S.A.R.L, 1969.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 119

Marca gráfica UNICLAR, Internacional 
de Cosméticos, S.A.R.L., 1972.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 120

Marca gráfica Hora - agência  
de publicidade, 1972.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 121

Marca gráfica Três - Dois, 1972 
(boutique para crianças).
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 122

Marca gráfica Viking, 1980´s (empresa 
de malhas e confecções dinamarquesa).
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 123

Marca gráfica Pinheiro da Rocha, Lda, 
1980´s (produção de atoalhados).
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 124

Marca gráfica Unialva – Materiais  
de Construção, Lda., 1980´s.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 125

Símbolo Avigal – Centro Avícola  
de Portugal, 1981.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 126

Marca gráfica BCP – Banco  
Comercial Português, 1982.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 107

Capa do livro O Ciúme, Alain  
Robbe-Grillet, col. «Contemporânea», 
n.º 21, Portugália Editora, 1961.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 108

Capa do livro Bagagem de Areia,  
Anna Langfus, colecção «Orbe»,  
n.º 25, Livraria Clássica Editora, 1963.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 109

Capa do livro A Erva Canta,  
Doris Lessing, Série Literária n.º 63 
Editora Ulisseia, 1964.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 110

Capa do livro O Homem, Irving 
Wallace, colecção «Orbe», n.º 36, 
Livraria Clássica Editora, 1967.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 111

Capa do livro O Grande Gatsby, F. Scott 
Fitzgerald, colecção «Contemporânea», 
n.º 11, Portugália Editora, 1970.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 112

Capa do livro A Conjura,  
Irving Wallace, colecção «Orbe»,  
n.º 41, Livraria Clássica Editora, 1971.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 113

Capa do livro Os Sete Minutos,  
Irving Wallace, colecção «Orbe»,  
n.º 47, Livraria Clássica Editora, 1973.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 98

Ilustração O confidente, Colecção 
Juvenil 11, 1966
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 99

Ilustração A Menina e o Elefante, 
Colecção Os Pequenos Pioneiros 11, 
Editora Portugália, 1968.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 100

Ilustração A Bela e o Monstro, 
Colecção Os Pequenos Pioneiros 10, 
Editora Portugália, 1968.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 101

Ilustração Losango, poema de Figuras 
Figuronas, Colecção Pequenos 
Pioneiros, Editora Portugália, 1969.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 102

Ilustração Bissectriz, poema  
de Figuras Figuronas, Colecção 
Pequenos Pioneiros, Editora 
Portugália, 1969.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 103

Ilustração Cone, poema de Figuras 
Figuronas, Colecção Pequenos 
Pioneiros, Editora Portugália, 1969
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 104

Cartaz Gazcidla. 1964.
Fonte: http://livingdeadcovers.wordpress.com/category/

joao-da-camara-leme/

IMAGEM 105

Capa do livro O Dedo de Deus, Erskine 
Caldwell, colecção «Contemporânea», 
n.º 10 Portugália Editora, 1960.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).

IMAGEM 106

Capa do livro Espaço e Tempo, Josué 
da Silva, edição de autor, 1961.
Fonte: MOURA, Mário, BASTARDO, Rute.  

Paulo-Guilherme: design de comunicação e de interiores. 

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 

(Colecção D).



XXXV índice de imagens

IMAGEM 147

Desdobrável Telecomunicações, 
exterior e interior, 1980.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 148

Desdobrável Queda  
e Ascensão da Estética Clássica,  
Museu Calouste Gulbenkian / 
Acção Cultural, 1987.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 149

Capa do livro Literaturas  
Africanas de Língua Portuguesa,  
1987.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 150

Capa do livro Um Olhar Sobre  
as Reservas, FCG, 1985.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 151

Capa do livro  
Ballet Gulbenkian,  
FCG. Em co-autoria  
com Salette Brandão.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 152

Guia do Museu da Fundação  
Ricardo do Espírito Santo Silva.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 153

Agenda Lalique, FCG, 1985.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 154

Cartaz À Procura do Tempo  
de Lalique, FCG, 1988.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 155

Capa e páginas do livro  
Fundação Calouste Gulbenkian  
1956-1981,  
25 Anos. FCG, 1981.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 156

Capa e páginas do livro  
Fundação Calouste Gulbenkian 
Cinquenta Anos, 1956-2006.  
FCG, 2006.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 137

Cartaz 6 Professores da ESBAL, 
Galeria Nova, 50x34,5 cm, 1987.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 138

Desdobrável (pertencente a um conjunto 
com o mesmo design) Poesia ao Jantar, 
Cooperativa de Comunicação e Cultura, 
21x10 cm, 1991.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 139

Livro Reconhecer Leonel Trindade, 
Cooperativa de Comunicação  
e Cultura, 24x20,5 cm, 1999.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 140

Catálogo Evocações, Mosteiro  
de Alcobaça, 22x22 cm, 2003.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 141

Cartaz Biblioteca d’Artes, FBAUL, 
97x67, 2000.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 142

Símbolo Trupe Tabula Rasa,  
Casa do Povo do Turcifal, 2001.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 143

Símbolo/ logótipo Ruínas  
Romanas de Tróia, IPPC, 1990.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 144

Símbolo/ logótipo Sítios 
Arqueológicos, IPPAR, 1997.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 145

Programa convite Torrenses pela 
Liberdade, Cooperativa de 
Comunicação e Cultura, 10x20 cm, 
1996.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 146

Fotografia de Aurelindo Ceia com 
Sebastião Rodrigues na Exposição 
de cartazes de Aurelindo Ceia, 
Sebastião Rodrigues e José 
Brandão. Galeria Nova, 1985.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 127

Marca gráfica Bolsa de Valores, 
1990. (A forma hexagonal está 
conotada com a organização do 
espaço das salas de diversas bolsas 
(apresenta habitualmente esta 
configuração.  
A partir dessa forma procurou-se 
representar as iniciais BVL, 
sugerindo a emissão de informação 
do centro para fora.)
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 128

Marca gráfica Secla – Faianças, s.d..
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 129

Marca gráfica EDP, 1993.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 130

Símbolo INE, 1990.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 131

Marca gráfica Banif, Carlos Rocha, 
1989.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 132

Marca gráfica Obrecol.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 133

Cartaz Abrir Abril, Cooperativa  
de Comunicação e Cultura,  
66x33 cm, 1984.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 134

Programa/desdobrável Abrir Abril, 
Cooperativa de Comunicação e 
Cultura, 21x10 cm, 1984.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 135

Maquete Arqueologia, Aspectos  
do Povoamento da Beira Interior (...), 
IPPAR, 1995.
Fonte: Fotografia da autora.

IMAGEM 136

Revista Arqueologia, Aspectos do 
Povoamento da Beira Interior (...), 
IPPAR, 1995.
Fonte: Fotografia da autora.





XXXVII índice de quadros

CAPÍTULO 2

QUADRO 1

Esquema representativo das etapas 
de um trabalho de design gráfico.
Fonte: Adaptado de DALLEY, Terence,  

The Complete Guide to Illustration and Design:  

Techniques and Materials. Oxford: Phaidon, 1980, p. 148.

QUADRO 2

Características associadas  
aos hemisférios cerebrais  
direito e esquerdo.
Fonte: Jorge Spencer, Aspectos Heurísticos  

dos Desenhos de Estudo no Processo de Concepção  

em Arquitectura. Lisboa: Faculdade de Arquitectura  

da Universidade Técnica de Lisboa, Arquitectura, 2000. 

[Tese de Doutoramento], p. 144.

CAPÍTULO 3

QUADRO 1

Organigrama do Secretariado 
Nacional da Informação, Cultura 
Popular e Turismo.
Adaptado de Catorze anos de Política do Espírito: 

Apontamentos para uma exposição  

apresentados no SNI. Lisboa: SNI, 1948.

QUADRO 2

Três gerações do design gráfico  
em Portugal.
Fonte: A autora.

CAPÍTULO 4

QUADRO 1

Clientes de Sebastião Rodrigues  
e datas em que realizou  
trabalhos para esses clientes.
Fonte: A autora.

QUADRO 2

Mapa das viagens
de Sebastião Rodrigues.
Fonte: A autora.

QUADRO 3

Exposições e prémios
de Sebastião Rodrigues.
Fonte: A autora.

CAPÍTULO 5

QUADRO 1

Grelha de análise  
de Laurent Gervereau.
GERVEREAU, Laurent, Ver, Compreender, Analisar as 

Imagens. DUARTE, T. P. E. Lisboa: Edições 70, 2007. 

ISBN: 978-972-44-1286-3.

QUADRO 2

Grelha de análise de design gráfico  
criada com base na grelha  
de Laurent Gervereau.
Fonte: A autora.

QUADRO 3

Números do Almanaque  
e respectivos números de página 
(separados por tipo de papel).
Fonte: A autora.

QUADRO 4

Tipologias de páginas do Almanaque.
Fonte: A autora.

CAPÍTULO 7

QUADRO 1

“Dimensão Internacional” 
Principais países com que Sebastião 
Rodrigues contactou e designers  
de relevo dos mesmos países.
Fonte: A autora.

Índice de quadros





Introdução

“(...) administro organizo e desenho com a maior parcimónia 

os mais diversos símbolos, para os dispor da melhor maneira 

que sei em variadíssimos espaços; além da parcimónia, também 

utilizo a alegria, um certo olhar, o jogo e sempre o espírito 

de serviço, tentando que a comunicação (que de comunicação 

se trata) tenha a mais limpa emissão e a mais clara recepção.”

Sebastião Rodrigues, 1989

Sebastião Rodrigues. 

In Falando do Ofício. 

Lisboa: Soctip Editora,  

1989, p. 64
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1. Enquadramento da investigação

Na sociedade de hoje, em que a comunicação se assume como um factor 

com cada vez maior importância, o design gráfico assume um papel pri-

mordial, enquanto meio de optimizar essa comunicação. Para desempe-

nhar bem essa actividade no presente e no futuro, é essencial conhecer 

bem o seu passado e o seu percurso evolutivo.

Esta investigação pretende, assim, reflectir sobre o design gráfico em 

Portugal, centrando-se, em particular, na obra de Sebastião Rodrigues, e 

portanto, no período de 1945 (data em que o designer deu os primeiros 

passos na profissão) a 1985 (data dos últimos trabalhos relevantes).

O interesse por este tema surgiu essencialmente devido a dois facto-

res. Em primeiro lugar, devido à colaboração, durante oito anos, no 

atelier do designer José Brandão, admirador e seguidor confesso da filo-

sofia de trabalho de Sebastião Rodrigues, que viria a despertar o gosto, 

a admiração e a curiosidade da autora pela obra gráfica do designer, 

tanto ao nível mais expressivo, como ao nível mais prático da eficácia 

da comunicação e do rigor tipográfico. E em segundo lugar, devido ao 

interesse e à necessidade (em parte também justificada pela actividade 

lectiva) de conhecer melhor o período da história do design em que 

Sebastião Rodrigues desenvolveu a sua profissão, e em que a própria 

profissão se formou e afirmou em Portugal.

Partimos para esta investigação com a ideia que prevalece na comuni-

dade gráfica de que o trabalho de Sebastião Rodrigues é consensual-

mente aceite como um trabalho de nível superior ao dos seus contempo-

râneos nacionais e que se encontrava ao nível do que de melhor se fazia 

no estrangeiro. Procurámos perceber se estes pré-conceitos se provavam, 

e para tal, abordámos o seu posicionamento nacional e internacional.

Tratando-se de um estudo realizado por uma designer gráfica, a abor-

dagem ao percurso e à obra do designer não é feita de acordo com uma 

perspectiva meramente histórica, mas de acordo com a perspectiva da 
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prática da profissão, procurando sempre entender as soluções criadas no 

contexto das condicionantes contextuais, práticas e técnicas, que lhes 

estão sempre inerentes. Para conhecermos melhor a sua obra, procurá-

mos analisar detalhadamente um conjunto significativo de trabalhos 

(utilizando um modelo de análise que criámos e que cremos poder vir a 

ser uma ferramenta útil para outros estudos). Dessa análise, acreditámos 

ser possível retirar algumas conclusões úteis para uma melhor caracteri-

zação genérica do objecto de estudo.

2. Objecto de estudo

A investigação centra-se no estudo do design gráfico em Portugal, no 

período entre 1945 e 1985, tanto ao nível histórico, como teórico, procu-

rando conhecer quem foram os seus principais intervenientes. Centra-se 

também no design gráfico a nível internacional, de modo a perceber se 

o design nacional, e em particular a obra de Sebastião Rodrigues, esta-

vam de acordo com este contexto mais amplo.

A perspectiva de abordagem coloca-se no sentido de caracterizar a profis-

são e os processos específicos da concepção e produção do design gráfico.

Por outro lado, e para complementar esta contextualização, a investi-

gação foca-se na análise da obra gráfica impressa de Sebastião Rodrigues 

e em documentação constituída por esboços e desenhos de estudo, que 

serviram de base ao seu trabalho, e também em recolhas visuais que o 

designer fazia. Destas recolhas, o elemento mais importante para a 

investigação é o caderno de viagens, conhecido como “Sebenta”, que 

resultou da pesquisa etnográfica que Sebastião desenvolveu, em 1960, 

percorrendo o país, enquanto bolseiro da FCG. A grande maioria destes 

documentos pertence ao espólio da FCG e outra parte pertence a um 

conjunto de material que serviu de base à realização da exposição retros-

pectiva do designer em 1995.

3. Problemática da investigação

Apesar dos progressos que vêm sendo feitos a nível de investigação, 

nomeadamente em projectos de doutoramento, o estudo do design em 

Portugal encontra-se, ainda, pouco desenvolvido e importa aprofundar 

aspectos do seu percurso evolutivo. Sebastião Rodrigues representa, 

neste percurso, um marco de grande importância, que apesar de ter 

desenvolvido o seu trabalho numa fase muito inicial da afirmação da 
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profissão, alcança níveis de qualidade reconhecidos não só no país, mas 

também no estrangeiro. A sua obra é apresentada em publicações inter-

nacionais de referência, como os anuários de design Graphis Annual: Inter-

national YearBook of Advertising Art1, Who’s Who in Grpahic Art2 (1962) e 

Who’s Who in Grpahic Art (1982).3

O trabalho de Sebastião Rodrigues é marcado por dois conceitos opos-

tos e complementares em simultâneo: a eficácia da comunicação e a 

expressividade própria do seu autor. Consegue grande eficácia na comu-

nicação, sobretudo ao nível do tratamento tipográfico dos textos e da 

criação de claras hierarquias de informação e também ao nível da exi-

gência da qualidade de reprodução dos seus objectos gráficos. Mas, por 

outro lado, consegue, em simultâneo, que o seu trabalho seja altamente 

expressivo e enigmático e revele uma linguagem visual muito própria e 

distinta. Em parte, essa linguagem é alcançada através de um processo 

muito “seu” de apropriação de elementos iconográficos que recolhe na 

etnografia e na arte popular, e que vai utilizando recorrentemente. Por 

outro lado, é também alcançada na sua maneira de interpretar e redese-

nhar as referências em que se baseia e na capacidade de incutir nos tra-

balhos um certo sentido de humor e “instinto do jogo”. Esta sua expres-

sividade pode considerar-se como um ponto de aproximação à ilustração 

e à expressão artística.

Neste sentido, colocamos as seguintes questões de investigação:

›  Que características específicas possui o trabalho  

de Sebastião Rodrigues? 

›  Qual é a essência dos processos criativo e operativo  

de Sebastião Rodrigues?

›  Quais as principais influências e fontes de inspiração  

para a sua obra?

›  Quais as referências iconográficas de Sebastião Rodrigues,  

baseadas nos referentes visuais da Cultura Popular?

›  É a obra de Sebastião Rodrigues muito diferente  

da obra dos seus contemporâneos?

›  É o trabalho de Sebastião Rodrigues condicionado  

pelas condições técnicas da sua época?

›  De que modo influenciou Sebastião Rodrigues  

as gerações posteriores?

1 HERDEG, Walter,  

Graphis Annual: International 

Year Book of Advertising Art. 

Zurich: Amstutz & Herdeg, 

Graphis Press, 1962.
2  AMSTUTZ, Walter (ed.), 

Who’s Who in Graphic Art. 

Zurich: Amstutz & Herdeg 

Graphis Press, 1962.
3  AMSTUTZ, Walter (ed.), 

Who’s Who in Graphic Art.  

vol. 2. Zurich:  

Ed. De Clivo Press, 1982.
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A colocação destas questões, leva-nos a formular a seguinte hipótese: 

“A obra de Sebastião Rodrigues é um marco no Design Gráfico em 

Portugal”.

4. Relevância e pertinência do tema

O interesse e pertinência do tema justificam-se pela necessidade de conhe-

cer o percurso do Design Gráfico em Portugal, procurando sintonizar o caso 

português com a investigação internacional. Justificam-se também pela 

importância da personalidade de Sebastião Rodrigues dentro desse percurso 

e pelo facto de haver ainda um vasto espólio do designer por estudar.

5. Objectivos e benefícios da investigação

É finalidade deste estudo aprofundar o conhecimento sobre Design Grá-

fico em Portugal, e, de modo particular, conhecer o percurso e a obra do 

designer Sebastião Rodrigues (1929-1997), figura marcante da evolução 

da disciplina no nosso país, com obra de referência no panorama nacio-

nal e internacional. 

Assim, estabelecemos como objectivos específicos da nossa  investigação:

›  Enquadrar Sebastião Rodrigues no contexto cultural e artístico  

e no percurso do Design Gráfico;

›  Comparar com outros percursos e processos internacionais  

do Design;

›  Perceber as influências que recebeu e de que maneira  

se reflectem no seu trabalho;

›  Estudar a iconografia recorrente, a sua origem e o seu significado;

›  Compreender o processo de concepção/investigação  

de Sebastião Rodrigues; 

›  Analisar a expressividade e a “arbitrariedade”, em contraponto  

com a eficácia de comunicação em Sebastião Rodrigues;

›  Identificar características singulares da obra deste designer;

›  Perceber que designers representam a continuidade do seu “tipo”  

de trabalho e de que modo foram influenciados pela sua obra.

Para atingir estas metas e objectivos a nossa investigação assenta na 

investigação bibliográfica e crítica literária, e na análise detalhada e sis-

temática, seguindo uma metodologia, de um conjunto significativo e 

exemplificativo da obra de Sebastião Rodrigues.
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Esta investigação contribui para aprofundar o conhecimento sobre o 

Design Gráfico, para divulgar a obra de Sebastião Rodrigues, enquanto 

património cultural português, e para o entendimento dos mecanismos 

da resolução de problemas de Design Gráfico no contexto nacional.

O estudo aprofundado da obra deste designer permitirá perceber a sua 

importância, tanto no panorama nacional como internacional, e cons-

truir um registo científico e completo das suas características. Permitirá 

também conhecer melhor o contexto em que foi realizado, bem como 

estabelecer diferenças e paralelismos entre a sua obra e a dos seus con-

temporâneos, assim como perceber se houve, e quais foram, os continua-

dores da sua maneira de entender e fazer design gráfico. Esta investiga-

ção pretende, assim, produzir conhecimento a ser disponibilizado para 

o ensino, para a comunidade científica, para profissionais da área ou 

para outros possíveis interessados. Deste modo, constituir-se-á como um 

instrumento de conhecimento relevante, numa área em que os estudos 

são ainda escassos no nosso país.

6. Metodologia e desenvolvimento da investigação

Uma vez que a presente investigação pretende analisar e interpretar 

dados não mensuráveis, a metodologia utilizada é de carácter qualitativo 

não intervencionista e tem como objectivo a análise e compreensão da 

temática em estudo.

De modo sucinto, é composta por três vertentes principais: Investiga-

ção teórica, baseada na investigação bibliográfica e na crítica literária; 

entrevistas semiestruturadas a especialistas; e observação, baseada na 

recolha e catalogação de material gráfico e sua respectiva análise visual, 

com base num modelo criado. Esta observação baseou-se na escolha de 

uma amostra significativa (de cinquenta trabalhos), que se constituiu 

como objecto de estudo de casos.

A investigação iniciou-se por uma revisão e crítica literária de âmbito 

bastante alargado, dentro da temática do design gráfico e das tecno-

logias gráficas, e depois, mais especificamente, dentro da área do 

design gráfico em Portugal, da obra de Sebastião Rodrigues e das 

particularidades que lhe são inerentes, assim como da obra especí-

fica de outros designers seus contemporâneos, tanto nacionais como 

estrangeiros.
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Esta investigação, para além de contextualizar e caracterizar a obra de 

Sebastião Rodrigues no percurso do design gráfico, procura contribuir 

para a estabilização de conceitos e originar uma metodologia de análise 

de obras gráficas. Incluiu a criação de vários instrumentos de trabalho, 

adequados ao entendimento da informação recolhida, que desta forma, 

a tornaram mais operacional. Estes instrumentos foram os seguintes: 

um quadro cronológico comparado, um mapa das viagens de Sebastião 

Rodrigues, um quadro de “afectos”, um quadro das primeiras gerações 

de designers gráficos portugueses e um quadro de clientes. 

Outro aspecto determinante no percurso da investigação, foi a defini-

ção do painel de entrevistados, (constituído por testemunhas e observa-

dores privilegiados) e a construção dos guiões das entrevistas semiestru-

turadas, isto é, com perguntas específicas, mas permitindo sempre que 

a “conversa” se desenrolasse de uma maneira fluída, o que neste tipo de 

assuntos nos parece mais apropriado. 

Estas entrevistas revelaram-se recolhas de preciosos testemunhos de 

personalidades marcantes da história do design gráfico em Portugal e 

também de áreas afins. Permitiram-nos perceber melhor o “tempo e o 

modo” de Sebastião Rodrigues e também serviram como pistas para 

aspectos que puderam completar e enriquecer a investigação. Para além 

das entrevistas que realizámos, tivemos acesso ao áudio de uma entre-

vista concedida pelo próprio Sebastião Rodrigues a uma aluna, em 1986, 

que pudemos registar e que nos permitiu ter acesso a uma fonte directa 

da máxima importância e pertinência para o nosso estudo.

A recolha dos objectos de design da autoria de Sebastião Rodrigues 

que constituem a nossa base de trabalho foi feita no espólio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, no espólio do designer José Brandão, composto de 

reproduções e listagens de trabalhos que serviram de apoio à exposição 

realizada em 1995 e, para o caso dos objectos editoriais, também em 

Bibliotecas – nomeadamente na Biblioteca Nacional de Portugal e na 

Biblioteca de Arte da FCG – e ainda através da aquisição de alguns exem-

plares em alfarrabistas.

A observação, que consistiu nesta recolha, na organização e na catalo-

gação de um grande número de obras de Sebastião Rodrigues (cerca de 

600) e na posterior análise crítica e detalhada de cinquenta obras, assume 

uma posição central na nossa investigação. Sentimos no início da inves-

tigação uma clara falta de instrumentos adequados para analisar objec-
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tos de design gráfico. Foi no sentido de colmatar essa lacuna que criámos 

a grelha de análise (a partir da grelha de análise de imagens de Laurent 

Gervereau) que se revelou adequada e eficaz e que julgamos poder ser 

um instrumento útil para outros estudos. 

Através dessa observação atenta e sistematizada, pudemos identificar e 

perceber um conjunto de características específicas do design de Sebas-

tião Rodrigues, o que contribuiu para uma melhor comparação com 

outros designers, de modo a podermos testar a hipótese: A obra de Sebas-

tião Rodrigues é um marco no design gráfico nacional. 

7. Estrutura da dissertação

O documento apresentado é composto pelo corpo teórico e argumenta-

tivo da dissertação, por anexos documentais e por um glossário. A disser-

tação para além da introdução e da conclusão, estrutura-se em sete capí-

tulos, organizados em duas partes principais. Cada um dos capítulos 

tem, ainda, uma introdução e uma síntese conclusiva, assim como biblio-

grafia específica. As imagens, acompanhadas de legendas interpretati-

vas, encontram-se inseridas ao longo do texto  e assumem um papel 

importante na análise e demonstração teórica.

A primeira parte – composta pelos capítulos 1 e 2 – tem por título 

Design Gráfico no século XX: História, Tecnologias, Processos e trata de uma 

contextualização geral da disciplina, ao nível do seu percurso evolutivo, 

referindo todos os movimentos considerados pertinentes, e ao nível do 

aspecto prático e técnico do desempenho da profissão, que sempre a 

condicionou.

A segunda parte – composta pelos capítulos 3 a 7 – tem como título 

Design Gráfico em Portugal e a obra de Sebastião Rodrigues e ocupa-se da temá-

tica central da tese: o design gráfico em Portugal e a obra do designer 

Sebastião Rodrigues.

O conjunto dos capítulos procura fazer uma abordagem da temática, 

partindo do geral para o particular. Começa ao nível internacional, 

com a caracterização da evolução da profissão e da tecnologia que lhe 

estava inerente, no período em estudo. Segue-se a caracterização da 

evolução da disciplina a nível nacional e os aspectos do percurso bio-

gráfico e profissional de Sebastião Rodrigues, que podem ter influen-

ciado o seu trabalho. Analisa-se o trabalho, escolhendo para tal um 
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conjunto de obras relevantes, retiram-se dessa análise conclusões rela-

tivas à obra do designer, elencando as suas principais especificidades. 

Por fim, faz-se uma tentativa de definir o posicionamento de Sebastião 

Rodrigues, comparando sucintamente a sua obra com a dos seus con-

temporâneos (internacionais e nacionais) e com a dos seus seguidores.

No capítulo 1 Design gráfico: contextos e percursos [Europa e Estados Unidos 

da América] é feita uma contextualização histórica do design gráfico, a 

partir da Revolução Industrial, tratando os antecedentes da época de 

Sebastião Rodrigues: Vanguardas, Bauhaus, Nova Tipografia e Tradicio-

nalistas, e também os movimentos já seus contemporâneos: Estilo 

Tipográfico Internacional e Design Gráfico nos EUA. Este capítulo pre-

tende servir de base para um melhor entendimento do percurso do 

design em Portugal e em particular do de Sebastião Rodrigues.

No capítulo 2 A profissão de designer gráfico [1945 – 1985] são abordadas as 

condições técnicas e tecnológicas inerentes ao processo gráfico, tanto 

ao nível da impressão, como ao nível mais específico do atelier. Procu-

ramos caracterizar o processo de design e de produção no período em 

estudo, por acreditarmos que ele constitui uma condicionante determi-

nante dos resultados.

No capítulo 3 Cultura artística e design gráfico em Portugal já na segunda 

parte do documento, continuamos a caracterização histórica, mas desta 

vez a nível nacional, e nas vertentes que pensamos poderem interferir 

com a obra do designer. Assim, começamos por traçar uma breve aborda-

gem à cultura artística em Portugal no século XX, estudando os movi-

mentos que mais a marcaram: Modernismo, Neo-realismo e Surrealismo. 

Essa referência à actividade artística portuguesa no período em causa 

passa necessariamente pelo estudo do regime do Estado Novo e pelas suas 

ferramentas culturais, materializadas sobretudo na “Política do Espírito”, 

cuja essência e campo de actuação tentámos entender melhor. Por outro 

lado, tentámos também clarificar o papel da FCG, instituição que, a par-

tir de 1956, viria marcar indelevelmente o panorama cultural nacional. 

Ainda neste capítulo, registamos também os factos principais da história 

do design gráfico em Portugal, ao nível da formação (na primeira metade 

do século XX) e da afirmação da profissão (já na segunda).
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No capítulo 4 O Universo de Sebastião Rodrigues procuramos descrever o 

percurso biográfico e profissional de Sebastião Rodrigues, identificando 

as personalidades culturais de referência com quem se relacionou e de 

que modo isso poderá ter influenciado o seu desempenho. Procuramos 

também referir as possíveis influências vindas do exterior e o seu per-

curso internacional.

No capítulo 5 A obra de Sebastião Rodrigues começamos por dividir a obra 

em categorias operativas (design editorial, capas, cartazes, marcas e sím-

bolos, “outros” e Almanaque), e por justificar essa divisão, destinada a 

facilitar a análise da obra. Descrevemos e justificámos o modelo de aná-

lise criado para esse efeito, e de seguida, procedemos à análise de cin-

quenta obras significativas e representativas do campo de actuação do 

designer.

No capítulo 6 Especificidades do design de Sebastião Rodrigues fazemos uma 

súmula das características que fomos percebendo durante o enquadra-

mento, e sobretudo, durante a análise gráfica dos trabalhos. Organizá-

mos essas características em áreas concretas: tipografia, recursos visuais, 

carácter oficinal do designer e ainda o seu processo criativo (de onde se 

destaca a especificidade do desenho e o humor e a inteligência).

No capítulo 7 O Posicionamento da obra de Sebastião Rodrigues procuramos 

perceber qual é a importância da obra de Sebastião Rodrigues no seu 

contexto. Primeiro, no contexto internacional, tentando perceber seme-

lhanças e diferenças relativamente aos principais nomes do design grá-

fico internacional contemporâneos de Sebastião Rodrigues. Depois, no 

contexto nacional, comparando a sua obra com a de outros nomes de 

referência da mesma época, e mais uma vez, tentando identificar pontos 

comuns e pontos de destaque. Por fim, procuramos mostrar que a obra 

de Sebastião Rodrigues causou um impacto na evolução do design grá-

fico em Portugal, e para tal, mostramos aquele que pode ser considerado 

o seu legado, e que foi transmitido a designers que se identificam com o 

seu trabalho e que, de alguma maneira, são continuadores do seu modo 

de fazer e das suas especificidades, salvaguardando sempre a expressão 

própria de cada um e os aspectos inerentes e específicos que cada pro-

jecto subentende.
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PARTE 1

Design gráfico no século XX 
[história, tecnologias, processos]





Design gráfico:
contextos e percursos1

CAPÍTULO

“The immediacy and ephemeral nature of graphic design, 

combined with its link with the social, political, and economic 

life of its culture, enable it to more closely express the zeitgeist 

of an epoch than many other forms of human expression.”

Phillip B., Meggs e Alston W. Purvis

TL: “O carácter imediato  

e efémero do design gráfico, 

combinado com a sua 

ligação à vida social, política 

e económica da cultura em 

que está inserido, permite 

expressar muito mais 

intimamente o zeitgeist de 

uma época do que muitas 

outras formas de expressão 

humana.”

Phillip B. Meggs e Alston 

W. Purvis, Meggs’ History  

of Graphic Design. Hobooken, 

New Jersey: J. Wiley & Sons, 

2006. in Prefácio da primeira 

edição, p. IX.
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1 TL “As raízes da tipografia 

moderna estão entrelaçadas 

com as da pintura, da poesia 

e da arquitectura do século 

XX. A Fotografia, as 

alterações técnicas ao nível 

da impressão, as novas 

técnicas de reprodução, as 

mudanças sociais, e novas 

atitudes também ajudaram a 

apagar as fronteiras entre as 

artes gráficas, a poesia, e a 

tipografia, e têm incentivado 

a tipografia a tornar-se mais 

visual, menos linguística e 

menos linear.” Herbert 

Spencer, Pioneers of Modern 

Typography. Aldershot: Lund 

Humphries, 2004, p. 11.
2 Jeremy Aynsley, Pioneers  

of Modern Graphic Design:  

A Complete History. London: 

Mitchell Beazley, 2004, p. 6.
3 Stephen J. Eskilson, Graphic 

Design a New History. London: 

Laurence King Publishing, 

2007, p. 29.

“The roots of modern typography are entwined with those of twen-

tieth-century painting, poetry, and architecture. Photography, tech-

nical changes in printing, new reproduction techniques, social chan-

ges, and new attitudes have also helped to erase the frontiers between 

the graphic arts, poetry, and typography and have encouraged typo-

graphy to become more visual, less linguistic, and less purely linear.”

Herbert Spencer, 20041

N O T A I N T ROD U T ÓR I A

O termo design gráfico foi introduzido em 1922, quando o designer 

William Addison Dwiggins utilizou a expressão graphic design [design 

gráfico] para descrever as suas actividades enquanto indivíduo que tra-

zia ordem estrutural e forma visual a comunicações impressas2. No 

entanto, existem várias correntes de pensamento relativamente ao 

momento em que o design gráfico teve início. Uma dessas correntes, con-

sidera que os primórdios do design, tal como o entendemos hoje, se 

situam no final do século XIX e início do século XX, na sequência da 

revolução industrial, do início da produção em série, da larga concen-

tração de população nas cidades e inerente necessidade de comunicação 

da cultura urbana3. É com base nesta corrente que iniciamos este estudo.

Podemos dizer que a origem do design gráfico contemporâneo pro-

vém de três factores paralelos, mas que se influenciaram entre si. Um 

desses factores é a revolução industrial, que trouxe a produção mecani-

zada e fez com que as suas consequências exigissem novas maneiras de 

pensar os produtos, o que provocou duas reacções diferentes. Uma con-

tra – que reivindicava maior qualidade tanto para os produtos como para 

as condições de vida das populações, defendendo uma retrocesso à era 

artesanal, como é o caso do movimento Arts and Crafts. E outra reacção a 

favor – que pretendia dotar a produção industrial de valores estéticos, 

Design gráfico:
contextos e percursos 1

CAPÍTULO
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numa aliança entre arte e indústria. Esta corrente teve início sobretudo 

na Alemanha, com a criação, em 1907, da Deutsche Werkbund, e que con-

duziria à formação da Bauhaus – a mais marcante instituição de ensino 

no campo das artes, da arquitectura e do design, do século XX.

Outro factor que deu origem ao design contemporâneo, está relacionado 

com as vanguardas artísticas do início do século XX. Marcadas também 

pela industrialização, não tinham aversão à “função”, e baseavam os seus 

princípios ideológicos na democratização da arte, pelo que entendiam os 

objectos como forma de servir esse propósito. Exploraram plasticamente os 

textos pela primeira vez, trazendo um novo entendimento da tipografia e 

criando novas bases para aquilo que seria o design gráfico moderno.

O terceiro factor, estreitamente relacionado com estes dois, é o do pro-

cesso tipográfico. Por um lado, a mecanização trouxe maior velocidade ao 

processo tipográfico, e por outro lado, a industrialização uma maior pro-

cura por livros e outros objectos gráficos, o que gerou uma necessidade e 

uma possibilidade para o design. Para além disto, neste período, os movi-

mentos artísticos trouxeram outras maneiras de entender os textos, não só 

do ponto de vista do significado, mas também do ponto de vista plástico, o 

que veio reforçar ainda mais a possibilidade para os designers.

Ao nível da tipografia existe uma atitude, contemporânea mas contrária 

ao modernismo, que importa referir, e que se trata de uma defesa do tradi-

cionalismo, acreditando os seus defensores que só assim a qualidade e a 

legibilidade estavam asseguradas nos livros e noutros projectos gráficos.

O presente capítulo aborda as transformações que a revolução industrial 

veio trazer à sociedade, bem como os movimentos que se sucederam a estas 

mudanças, como o Arts and Crafts em Inglaterra e a Deutsche Werkbund na 

Alemanha. Estas duas correntes defendiam o imperativo de trazer mais 

qualidade às condições de vida das populações e aos objectos, mas tinham 

abordagens diferentes quanto ao modo de alcançar essa melhoria da quali-

dade. O Arts and Crafts, rejeitando a industrialização e a Deutsche Werkbund 

acreditando que o ideal seria tirar partido da mesma. 

No seguimento destes ideais da Werkbund, abordamos a Bauhaus, que 

constituiu um dos principais motores de desenvolvimento do design no 

século XX. Paralelamente à Bauhaus, estudamos a Nova Tipografia, defen-

dida na altura por diversas personalidades, de entre as quais é impreterí-

vel destacar Jan Tschichold. Após a Nova tipografia, abordamos o Estilo 
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4 Philip B. Meggs e Alston W. 

Purvis, Meggs’ History of Graphic 

Design, 4th edition, New Jersey, 

Hobooken: Jonh Wiley & Sons, 

2006, p. 134.
5 E. H. Gombrich, A História  

da Arte. António Sabler. Lisboa: 

Público – Comunicação Social, 

SA, 2006. [Edição original em 

língua inglesa: The Story of Art, 

1950], p. 535.
6 E. H. Gombrich, 

Op. Cit., p. 535.

Suíço, que partindo das bases da Bauhaus e da Nova Tipografia, constituiu 

o movimento que mais marcou o panorama do design gráfico mundial 

no século XX, persistindo muitas das suas regras até aos dias de hoje.

O século XX foi marcado por várias ondas de emigração. As que se 

seguiram à segunda guerra mundial constituíram um extraordinário 

veículo de disseminação do modernismo europeu, no campo das artes, 

da tipografia e do design gráfico. Importa, assim, estudar também o 

design gráfico nos Estados Unidos da América. 

1. Revolução industrial e mudanças na sociedade

A revolução industrial constituiu um “processo radical de mudanças sociais 

e económicas, mais do que um mero período histórico”4. Iniciada em Ingla-

terra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do 

século XIX. Caracteriza-se por uma série de inovações a nível tecnológico, 

que determinaram a conversão da sociedade agrícola em industrial e desen-

cadearam os processos de fabricação em massa. Neste sentido, pode dizer-se 

que houve uma especialização e divisão do trabalho, o que se traduziu 

numa separação entre o processo de produção e a concepção dos objectos.

Estes processos de fabricação em massa, trou-

xeram, contudo, consequências devastadoras 

para as condições de vida das pessoas e para a 

qualidade dos produtos, e cedo lhe surgiram 

opositores. John Ruskin (1819-1900) foi uma das 

primeiras vozes a tecer críticas à desumanidade 

das condições inglesas. E o seu aluno (e posterior 

amigo) William Morris (1834–1896) seguiu a 

mesma ideologia, tendo fundado oficinas que 

tiveram uma grande influência na segunda metade do século XIX, e que 

estabeleceram um estilo próprio – o Arts and Crafts.

Este movimento lamentava o declínio geral da qualidade dos objectos 

produzidos pelos meios industriais e defendia um regresso ao artesa-

nato com vista à obtenção dessa qualidade perdida5, chamando a aten-

ção para “o gosto pelo autêntico, o genuíno, o simples e o caseiro”6, pro-

curava a “verdade” e a “sinceridade” no design. William Morris pôs em 

prática as ideologias do Arts and Crafts em diversas áreas, entre as quais, 

o design de livros para a Kelmscott Press – editora que fundou em 1891.

IMAGEM 1

Livro The History of Reynard 
The Fox de William Caxton. 
Editado pela Kelmscott Press, 
1892. Reimpresso por William 
Morris na Kelmscott Press, 
traduzido do original em 
alemão por William Caxton.  
O texto é impresso a vermelho 
e preto e composto no tipo  
de letra Troy, com capitulares 
e margens ornamentadas.
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7  Magdalena Droste,  

Bauhaus: 1919-1933.  

Trad. Casa das Línguas.  

Köln: Taschen, 2010, p. 10.
8 E. H. Gombrich  

Op. Cit., p. 535.
9  Philip B. Meggs e Alston 

Purvis Op. Cit., p. 195.
10 Idem, p. 220.
11 Idem, p. 221.
12 Idem, p. 225.
13 Idem, p. 231.
14 Idem, Ibidem.

Porém, quando Morris começou a perceber que as suas ideias reformado-

ras estavam a ter um sucesso limitado, não atingindo, a população em 

geral, virou-se para o socialismo (...). Criar uma cultura do povo e para o 

povo, tornou-se desde o seu tempo o desafio de quase todos os movimen-

tos de renovação cultural, apadrinhando inclusive a fundação da Bauhaus.7

No entanto, e apesar desta reacção negativa aos primórdios da produção 

industrial, era impossível aboli-la em nome de uma regeneração da arte 

e de um retorno aos valores tradicionais. Havia que tentar conjugar os 

novos meios produtivos com a qualidade. Ansiava-se, então, por “uma 

«Nova Arte» baseada numa nova sensibilidade para o desenho e para as 

capacidades inerentes de cada material.”8

Resultado desta necessidade, surgiu o movimento Arte Nova, caracteri-

zado por formas orgânicas e linhas curvas, inspiradas na natureza, onde 

se percebe a influência da arte japonesa. Como é do conhecimento geral, 

foi um estilo artístico transversal, que se manifestou desde a arquitectura, 

ao mobiliário, à moda, às artes aplicadas e à comunicação gráfica. Consi-

dera-se que foi um movimento de transição entre o século XIX e os primei-

ros indícios do modernismo que surgiria no século XX9. Segundo Meggs,10 

o principal legado que deixou foi a mudança de atitude dos designers 

perante os materiais e processos. Criar novas formas em vez de as copiar 

da natureza ou dos modelos históricos, passou a ser uma atitude viável.

No seguimento deste pensamento, passou-se a reconhecer o potencial 

e a explorar mais as formas abstractas e simples11. 

Com esta mesma filosofia, a Escola de Glasgow, em que se destacou 

Charles Rennie Mackintosh, caracterizou-se pela concepção de objectos 

geometrizados e simplificados, recorrendo frequentemente ao uso de 

“linhas verticais, quase sempre com curvas subtis na junção com as 

horizontais. Formas rectangulares altas e esguias e o contraste de 

ângulos rectos com ovais, círculos e arcos”12.

Na mesma altura, e com esta mesma atitude de ruptura relativamente 

ao passado, surgiu o movimento Secessão Vienense, em 1897. Opondo-

-se ao estilo floral francês, defendia as formas planas e a simplicidade.13 

Estes são movimentos de transição que fazem a ponte entre, por um 

lado, “os ornamentos e a Arte Nova do século XIX, e por outro, o funcio-

nalismo racional e o formalismo geométrico do século XX”14, que já se 

adivinhava.

IMAGEM 2

Henri de Toulouse-Lautrec, 
cartaz para Aristide Bruant, 
1893. A influência da gravura 
japonesa é evidente na 
silhueta plana, sem 
modulação de cor e desenho 
curvilíneo estilizado.
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2. Os movimentos artísticos do início do século xx

“O futuro pertenceu aos que decidiram começar tudo de novo, e livrar-

-se dessa preocupação com o estilo ou o ornamento (...)” Gombrich, 195015

O início do Século XX na Europa foi um período conturbado, que trouxe 

grandes alterações a nível social, político, cultural e económico. As ino-

vações tecnológicas e científicas trouxeram mudanças à indústria e ao 

comércio, e tornaram possível o aparecimento de novos meios de trans-

porte (como os automóveis e os aviões). Os novos meios como a telefonia 

sem fios e o cinema faziam antever uma nova era na comunicação 

humana. “No meio desta turbulência, não é de surpreender que as artes 

visuais e o design tenham sofrido uma série de revoluções criativas que 

questionaram valores estabelecidos e maneiras de organizar o espaço, 

bem como o papel da arte e do design na sociedade”.16

Destas revoluções criativas fazem parte os movimentos artísticos de 

ruptura e vanguarda: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Abstraccionismo, 

Dadaísmo, Surrealismo, De Stijl, Suprematismo, Construtivismo, Expres-

sionismo, entre outros.

O Cubismo, através da sua reinterpretação do mundo por meio de 

formas geométricas, trouxe uma nova noção de espaço e uma nova abor-

IMAGEM 3

Charles Rennie Mackintosh, 
cartaz para The Scotish 
Musical Review, 1896. Nesta 
imagem imponente, que se 
eleva a 2,46 metros acima  
do espectador, planos em 
complexa sobreposição são 
unificados por áreas de cores 
chapadas. O anel dos pássaros 
brancos em torno da figura 
criam um forte ponto focal.

IMAGEM 4

Gustav Klimt, cartaz para  
a primeira exposição da 
Secessão Vienense, 1898.  
O grande espaço vazio  
no centro do cartaz não 
encontra precedentes  
no design gráfico ocidental.
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dagem à composição visual, que mudou o percurso da pintura e também 

do design gráfico e abriu caminho a novas experimentações.

“O Futurismo foi um dos primeiros movimentos estéticos radicais a 

alcançar uma ruptura completa com as formas tradicionais.”17 As suas 

obras manifestavam o culto pela velocidade e pela máquina, e no con-

texto gráfico, os artistas “libertavam-se da tradição, animavam as suas 

páginas com composições dinâmicas e não lineares, alcançadas pela 

colagem de palavras e letras”18, que pretendiam ser “palavras de liber-

dade”19 e expressar o barulho, o movimento e a velocidade ou reforçar 

visualmente as ideias presentes no texto.

Ao nível gráfico e, paralelamente a estes movimentos artísticos de van-

guarda, nota-se nas primeiras duas décadas do século XX, aquilo a que 

Freidl20 chama Funcionalismo Informativo. Pode ser observado nos 

cartazes de divulgação de bens de consumo, que passaram a exibir con-

teúdos mais reduzidos e simples, dando destaque apenas ao objecto 

anunciado21. São grafismos influenciados pela cultura da época, que têm 

em vista a eficácia da comunicação com o grande público. A sua preocu-

IMAGEM 5

Filippo Marinetti, poema  
Les Mots en liberté futuristes 
(As palavras em liberdades 
futuristas), 1919. 
Aqui, a confusão, o ruído 
violento e o caos da batalha 
explodem acima da jovem 
que lê a carta do namorado 
enviada da frente de guerra. 
Este poema foi inspirado na 
experiência de Marinetti nas 
trincheiras da guerra.

IMAGEM 6

Lucian Bernhard, cartaz para a 
marca de sapatos Stiller, 1912.
A figura de um sapato e a sua 
marca Stiller aparecem 
destacadas sobre um fundo 
castanho. O interior do sapato 
é vermelho vivo e a frente do 
salto é cor de laranja, o que 
confere uma certa vivacidade.

17  Friedrich Friedl, Nicolaus 
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pação principal passa a ser a função e a consistência formal da página 

como um todo. Exibem “imagens simples e concentradas, cores unifor-

mes com letras uniformemente bem desenhadas e de textura densa”22.

A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) constituiu o primeiro 

momento de catástrofe – e posterior reconstrução – do século XX, que se 

manifestou na arte e no design de duas formas opostas. Por um lado, 

com movimentos de protesto e, por outro, com movimentos ligados à 

reconstrução necessária. Começou por impulsionar o design gráfico, 

uma vez que, durante o conflito, era necessário “fazer propaganda e (...) 

exortar os cidadãos a participar no esforço de guerra”23. “Os cartazes do 

período entre 1914 e 1918 marcaram, deste modo, um momento decisivo 

na história do design. A ilustração desenhada e pintada deixa de ser a 

técnica pictórica dominante na arte gráfica impressa. As fotografias a 

preto e branco podiam agora ser reproduzidas mecanicamente sem 

qualquer problema”24, graças aos processos de impressão baseados nas 

técnicas fotográficas, como é o caso da fotogravura25.

Como movimento de protesto, surge o Dadaísmo com manifestações 

anti-arte, de choque e de absurdo. 

Por oposição, a reconstrução necessária, leva a uma aproximação 

entre arte e indústria, e a uma reafirmação dos ideais funcionalistas. Os 

designers iriam participar na reestruturação da sociedade como “enge-

nheiros artísticos”26, preocupados com questões de forma e função. 

Depositava-se “confiança na nova tecnologia e na produção em massa 

que tinham já proporcionado ao mundo uma série de maravilhas técni-

cas, desde telefones e rádios sem fios a automóveis e aviões.”27 Acredi-

tava-se nas vantagens da estandardização e havia “um desejo irresistível 

de reduzir tudo, desde a mobília e candeeiros a cartazes e livros, à sua 

forma mais pura e elementar”28.

Neste seguimento, e centrando as suas filosofias na “pureza das for-

mas”29 surgem na Rússia, os movimentos Suprematismo e Construti-

vismo e na Holanda o De Stijl.

O grupo dos construtivistas formou-se na Rússia, depois da revolu-

ção de Outubro de 1917, e entre os seus membros destacam-se El Lissit-

zky, Kasimir Malevich e Vladimir Tatlin. Para eles, as teorias estético-

-sociais prevaleciam sobre tudo e a meta prioritária do seu trabalho era 

a satisfação das necessidades básicas de um amplo espectro da socie-

dade. Os princípios do construtivismo desenvolvidos por Tatlin basea-
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ram-se na produção real e material: técnica, 

materiais e elaboração. O estilo deve substi-

tuir-se pela técnica. Malevitch traçou as direc-

trizes para a “Wchutemas”, uma espécie de 

Bauhaus soviética.30

O movimento De Stijl, formado também 

em 1917 na Holanda, “procurava uma expres-

são da estrutura matemática do universo e a 

harmonia universal da natureza” e acreditava 

que “a beleza surgia da pureza absoluta do tra-

balho”31. Procurava purificar a arte banindo a representação natura-

lista, os valores externos e a expressão subjectiva. Exemplo disso é a 

obra de Piet Mondrian, de “composições de equilíbrio assimétrico, com 

tensão entre os elementos”32, cujos princípios viriam a influenciar pro-

fundamente o design moderno.

Os principais representantes deste movimento foram Theo Van 

Doesburg, Pieter C. Mondrian e Gerrit Rietveld. Defendiam utopias 

estéticas e sociais orientadas para o futuro (ao contrário de Ruskin e 

Morris). Doesburg, renegou o artesanato em benefício da máquina. O 

termo “estética mecânica” cunhado por ele era idêntico ao conceito 

“estética técnica” dos construtivistas russos.

A estética da redução do grupo De Stijl traduzia-se, no terreno bidi-

mensional, em elementos geométricos simples como o círculo, o qua-

drado ou o triângulo, e no campo tridimensional, na esfera, no cubo ou 

na pirâmide. De acordo com Bürdek33, a Bauhaus e a Escola de Ulm 

continuaram estes princípios de economia absoluta de elementos for-

mais. E também se pode considerar que o mesmo aconteceu com a 

escola suíça de design gráfico.

IMAGEM 7

El Lissitzki, Bate os brancos 
com a cunha vermelha, 1919. 
O emblema do exército 
bolchevique, uma cunha 
vermelha, corta 
diagonalmente uma esfera 
branca, que simboliza as 
forças “brancas” de A.F. 
Karênski. As quatro palavras 
do slogan são dispostas de 
maneira a reforçar o aspecto 
dinâmico.

IMAGEM 8

Kazimir Malevitch, 
Composição suprematista: 
Avião voando, 1915. 

IMAGEM 9

Kazimir Malevitch, Painterly 
Realism of a Boy with a 
Knapsack – Color Masses in 
the Fourth Dimension 
(Realismo pintado de um rapaz 
com mochila – Massas de cor 
na quarta dimensão), 1915.
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Com uma filosofia diferente, em 1925, realizou-se em Paris a Exposition 

Internacionale des Arts Décoratifs et Industrielles Modernes (Exposição Inter-

nacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas). Este evento legi-

timou a Art Déco, que pretendia embelezar o mundo consumista, e que, 

não obstante as suas raízes construtivistas, enriquecia as formas ele-

mentares com elementos decorativos e ornamentais34. Os principais 

recursos que utilizava consistiam em padrões florais e figurativos aos 

quais era dada uma interpretação geométrica e abstracta. No design grá-

fico utilizava muitas vezes gradações de cor, de modo a produzir efeitos 

de luz/sombra e volumetria. (Considera-se que “a criatividade deste estilo 

surge indissociavelmente ligada a outras manifestações da época, como 

a electrificação, a racionalização e o jazz”35). Afirmou-se como o “estilo 

dominante da França entre as duas guerras mundiais”36.

Na sequência destes movimentos de abordagem funcional ligados à 

reconstrução, viria a surgir uma das primeiras escolas de design do 

mundo, e uma das maiores e mais importantes expressões do Movimento 

Moderno no design e na arquitectura: a famosa Bauhaus (1919–1933). 

IMAGEM 10

Vilmos Huszár, projecto  
de capa para De Stijl, 1917.
Huszár combinou o texto  
e o logotipo de Van Doesburg 
para criar um rectângulo 
conciso no centro da página.

IMAGEM 11

Piet Mondrian, Composição  
n.º II, com vermelho e azul. 1929. 
A busca da harmonia universal 
torna-se o tema central e a 
presença concreta da forma 
pintada sobre a tela passa a 
ser o veículo para expressar 
uma nova realidade visual.

IMAGEM 12

Cassandre, cartaz de para 
Dubonnet, Vin Tonique au 
Quinquina, 1932.

IMAGEM 13

Cassandre, cartaz de para o 
Nord Express. 1927. O espírito 
Art Déco é notório no lettering 
e na representação da 
locomotiva, com a forte 
gradação de cor.
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3. Bauhaus

3.1. Antecedentes

Embora tenha sido criada em 1919, a génese das origens da Bauhaus 

remonta ao séc. XIX e às já referidas consequências da revolução industrial. 

A Inglaterra era, na viragem do século, líder na área artesanal, e para-

lelamente ao movimento Arts and Crafts, procedia naquela altura a uma 

reforma educativa, que pretendia dotar os artesãos de capacidades cria-

tivas capazes de originar produtos de maior qualidade, de modo a servir 

os interesses económicos e possibilitar ao país manter essa liderança.

No entanto, outros países europeus tentavam copiar este sucesso, 

criando também reformas próprias – sobretudo ao nível de novas políti-

cas educativas no campo das artes. 

Na Alemanha, essas reformas surgiram na década de 1890, marcando 

o início do Jugendstil (forma alemã da Arte Nova), que viria a dominar a 

Europa nos dez ou quinze anos seguintes. Após uma missão de seis anos, 

ao serviço do governo alemão, em que investigou o sucesso do artesa-

nato inglês, Herman Muthesius recomendou que se introduzissem ofici-

nas em todas as escolas de artes e ofícios e que se contratassem artistas 

modernos para professores. Foram, assim, criadas por todo o país peque-

nas oficinas privadas que fabricavam utensílios domésticos, mobiliário, 

têxteis e objectos de metal. E enquanto as oficinas Arts and Crafts inglesas 

eram contra a produção mecanizada, na Alemanha este modo de produ-

ção era defendido incondicionalmente.37 “Mesmo a nível estilístico, os 

produtos alemães do virar do século deixaram de ter qualquer parecença 

com os ingleses do movimento Arts and Crafts, ainda ligados ao séc. XIX. 

(...) A Alemanha foi [assim] substituindo a Inglaterra como nação indus-

trial líder, conseguindo manter esta posição até à eclosão da Primeira 

Guerra Mundial.”38

Era um país fortemente marcado pelo nacionalismo, que procurava 

uma linguagem estilística para servir de complemento à sua reputação 

industrial mundial.39 

Neste seguimento, foi criada, em 1907, a Deutsche Werkbund – uma 

associação de artistas, artesãos, industriais e publicitários cuja meta era 

melhorar o trabalho profissional mediante a educação e a propaganda 

através da acção conjunta da arte, da indústria e do artesanato. Pode 

dizer-se que se faziam assim tentativas de “reconciliar «Arte e Máqui-
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nas»”40. “Trabalho com qualidade” era um dos principais objectivos e o 

lema preferido da associação no sentido de garantir a posição da Alema-

nha como grande potência industrial.41 E para além de tudo isto, os 

designers envolvidos na Werkbund, “propunham uma filosofia de Gesa-

mkultur [cultura completa], isto é, uma nova cultura universal num 

ambiente artificial totalmente reformado”, em que o design era visto 

como o motor que poderia impulsionar a sociedade no sentido de alcan-

çar essa Gesamkultur42, e assim, transformar o mundo em algo melhor.

Os principais representantes desta associação eram, no início do 

século XX, Peter Behrens, Theodor Fischer, Hermann Muthesius, Bruno 

Paul, Richard Riemerschmid, Henry van de Velde, entre outros. 

Na Werkbund manifestaram-se as duas correntes de pensamento 

(dominantes daquele tempo) e que representam na essência as duas 

direcções decisivas da criação artística no século XX: Uma, encabeçada 

por Muthesius, que defendia a máxima utilização da produção mecânica 

e a padronização do projecto para a eficiência industrial, que acreditava 

que a forma devia ser exclusivamente determinada pela função e que 

todo o ornamento deveria ser eliminado. Defendia que tanto a simplici-

dade, como a exactidão, eram requisitos funcionais da produção mecâ-

nica e aspectos simbólicos da eficiência e do poder industriais do século XX. 

Acreditava que uma união dos artistas e artesãos com a indústria pode-

ria elevar as qualidades funcionais e estéticas da produção em massa, 

particularmente nos produtos de consumo de baixo custo. 

A outra corrente, liderada por Van de Velde, defendia a primazia da 

expressão artística individual.

Com o mesmo tipo de objectivos, fundaram-se associações Werkbund 

semelhantes noutros países, como a Áustria, a Suíça, a Suécia e a Ingla-

terra. O propósito comum destas associações era influir no gosto tanto 

do fabricante como do utilizador do produto, num sentido global, de 

modo educativo.

No seguimento destes desenvolvimentos, algumas empresas começaram 

a contratar artistas para desenvolverem os seus produtos. Foi assim que, em 

1906/1907, Peter Behrens foi contratado como conselheiro artístico da AEG 

e criou para a marca, “o primeiro estilo uniforme desde a caçarola à arqui-

tectura”43, sendo hoje considerado um dos principais pioneiros do design 

moderno, e até o primeiro designer industrial, uma vez que projectava com 

vista a uma produção em massa para um consumo geral.44
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Behrens tentou fazer a mediação entre as duas correntes da Werk-

bund, mas o seu trabalho para a AEG mostrava fortes tendências da pri-

meira corrente ligada à padronização.

A par do seu trabalho como designer industrial, Behrens foi também 

um importante designer gráfico. Procurava uma reforma tipográfica e 

foi o primeiro defensor da tipografia sem patilhas, foi pioneiro no uso de 

um sistema de grelhas para estruturar o espaço nos seus projectos de 

design gráfico, e o seu trabalho para a AEG, foi considerado o primeiro 

programa completo de identidade visual.

Behrens acreditava que, depois da arquitectura, era a tipografia que 

fornecia “o retrato mais característico de um período, e o testemunho 

mais forte do progresso espiritual” e do “desenvolvimento de um povo”, 

constituindo as suas experiências tipográficas uma tentativa clara de 

expressar o espírito da nova era que então se vivia. Em 1900, compôs 

um livro de 25 páginas, Feste des Lebens und der Kunst: eine Betrachtung des 

Theaters als Höchsten Kultursymbol (celebração da vida e da arte: uma con-

sideração sobre o teatro como símbolo mais alto de uma cultura), num 

tipo sem patilhas, que segundo o historiador alemão da tipografia Hans 

Loubier, pode bem ter representado o primeiro uso de um tipo sem 

patilhas num texto corrido.45

3.2. A Bauhaus

“Its obvious,” wrote Aldous Huxley in 1928. “that the machine is here to 

stay. Whole armies of William Morrises and Tolstoys could not now expel 

it... Let us then exploit them to create beauty, while we are about it.”

Phillip B., Meggs e Alston W. Purvis 46

A criação da Bauhaus teve origem na fusão de duas escolas existen-

tes em Weimar. A Escola de Artes e Ofícios, criada e dirigida por Van 

de Velde e a Escola Superior de Arte. Antes de se pensar numa fusão, 

o nome de Gropius47 tinha sido indicado como possível director para 

ambas as instituições, tendo começado a existir conversações nesse 

sentido. No âmbito dessas conversações, Gropius começou a escrever 

as propostas para a criação de uma instituição de ensino para “pro-

videnciar conselhos artísticos à indústria, comércio e artesanato”48, 

tendo proposto ao governo a fusão das duas instituições, o que aca-

IMAGEM 14

Peter Behrens, cartaz para a 
marca AEG (Lâmpadas AEG). 
(67,7 x 52,8 cm).
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baria por ter sido aprovado em finais de 1919, surgindo assim a Sta-

atliches Bauhaus in Weimar, (literalmente, Casa Estatal da Construção).

“Num manifesto da Bauhaus, publicado em toda a Alemanha, Gropius 

estabeleceu o programa e os objectivos da nova escola: em conjunto, 

artistas e artesãos deveriam criar a «estrutura do futuro».”49 

“O fim último de toda a atividade plástica é a construção. Outrora, a tarefa 

mais nobre das artes plásticas, componentes inseparáveis da magna arquite-

tura, era adornar os edifícios. Hoje elas se encontram numa situação de autos-

suficiência singular [...]. Arquitetos, pintores e escultores devem novamente 

chegar a conhecer e compreender a estrutura multiforme da construção em 

seu todo [...]. O artista é uma elevação do artesão. A graça divina, em raros 

momentos de luz que estão além de sua vontade, faz florescer inconsciente-

mente obras de arte. Entretanto, a base do «saber fazer» é indispensável para 

todo artista. Aí se encontra a fonte de criação artística.”50

Resumidamente, Gropius queria com este manifesto dizer “«Vamos 

criar juntos a nova ‘estrutura’ do futuro que será tudo numa única forma. 

Arquitectura, escultura e pintura.»”51

De acordo com Droste52, a Bauhaus ambicionava ser mais do que a 

fusão de uma escola de arte com uma escola de artes e ofícios, tendo a 

sua formação sido dominada pelo objectivo simbólico e prático de 

«Bauen» (estrutura/construção). Construir era considerada uma activi-

dade social, intelectual e simbólica. Assim, a Bauhaus pretendia reconci-

liar disciplinas e vocações anteriormente separadas, unindo-as para a 

tarefa comum da construção, que se destinava a eliminar as diferenças 

e unir o povo com o artista.

O objectivo era, pois, fundamentalmente social, e neste sentido preo-

cupava-se também com a cultura da habitação, pretendendo substituir o 

ar “bolorento” do século XIX, com móveis pomposos reinando em habi-

tações escuras, por novas formas de habitar, com ambientes claros e 

iluminados.53

Objectivos

A Bauhaus tinha, em suma, dois objectivos centrais: “alcançar uma nova 

síntese estética mediante a integração de todos os géneros da arte e 

todos os ramos do artesanato sob a primazia da arquitectura, e alcançar 

uma síntese social mediante a orientação da produção estética às neces-

sidades de um amplo espectro de classes sociais.” 54
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Estes dois aspectos converteram-se com o passar das décadas na alma 

da actividade criadora. Além da contribuição puramente pedagógica da 

Bauhaus, esta foi também uma “escola de vida”, ou seja, tanto os docen-

tes como os estudantes praticaram uma filosofia comum e construtiva 

da vida, que, pelo menos na fase de Weimar, era equivalente a “uma vida 

comunitária”, como a qualificou Moholy-Nagy. Esta identidade comum 

foi também determinante no fervor quase proselitista com o qual as 

ideias da Bauhaus foram transmitidas a todo o mundo.

As três fases

Embora tenha durado apenas catorze anos, a existência da Bauhaus foi 

sempre marcada por alguma instabilidade e diversas alterações foram 

sendo feitas ao programa de estudos, à própria filosofia da escola, ao 

corpo docente e até ao local de funcionamento da instituição.

De 1919 a 1924, a Bauhaus funcionou em Weimar, e de 1925 a 1932, 

funcionou em Dessau. Segundo Rainer Wick55, podem distinguir-se 

três fases na vida da Bauhaus, em função do conteúdo do trabalho 

realizado: A fase da fundação, de 1919 a 1923, a fase de consolidação, 

de 1923 a 1928, e a fase de desintegração, de 1928 a 1933.

Os primeiros anos da Bauhaus – da fundação – foram bastante visioná-

rios e muito inspirados no expressionismo. Era procurada uma unidade 

entre artistas e artesãos, como meio de conseguir a construção utópica de 

uma sociedade espiritual. O ensino era ministrado em simultâneo por um 

artista e um artesão e organizado segundo o modo de produção da guilda 

medieval. Nenhuma distinção era feita entre belas-artes e artes aplicadas.

Nesta fase, o elemento pedagógico principal era o chamado curso 

preparatório, dirigido, em 1919-20, por Johannes Itten (1888-1967)56. 

Este curso – obrigatório para todos os alunos – era o núcleo da educação 

artística e politécnica da Bauhaus. Por um lado tinha como objectivo a 

IMAGEM 15

Joost Scmidt, cartaz de para  
a exposição da Bauhaus, 1923. 
Reminiscências do Cubismo, 
Construtivismo e De Stijl dão 
prova de que a Bauhaus se 
tornou num repositório onde 
movimentos diversos eram 
combinados em novos 
enfoques de design.

IMAGEM 16

Edifício da Bauhaus em 
Dessau, projectado por 
Walter Gropius. 1925-1926.
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experimentação e a descoberta pessoal, assim como o ensaio das diver-

sas possibilidades criativas dos estudantes, e por outro lado, concedia 

qualificações de partida segundo um sistema educativo objectivo. A sua 

finalidade podia encontrar-se na afirmação: “construir inventando e obser-

var descobrindo”. (Do ponto de vista metodológico, tanto Albers como 

Itten adoptaram um método indutivo no ensino da criação, ou seja, dei-

xavam os alunos procurar, provar e experimentar. A teoria não era exi-

gida de antemão, mas extraíam-se conhecimentos da análise e da discus-

são das experiências criativas, que pouco a pouco iam configurando 

uma teoria global).57 Os objectivos deste curso introdutório eram os de 

“liberar a capacidade criativa de cada aluno, desenvolver uma compreen-

são da natureza física dos materiais e ensinar os princípios fundamen-

tais do design subjacentes a toda a arte visual”.58

Em 1923, Itten deixou a Bauhaus devido a discordâncias quanto à con-

dução do curso preparatório. A Bauhaus estava a afastar-se da concepção 

inicial relacionada com o medievalismo, o expressionismo e as habilida-

des manuais, para passar a dar mais importância ao racionalismo e ao 

projecto a ser depois executado pela máquina. Gropius começou a consi-

derar que a atitude misticista de Itten era incompatível com a lingua-

gem objetiva (distante dos estilos anteriores e do gosto pessoal) que se 

procurava para o design.

Johannes Itten foi, então, substituído pela figura do construtivista 

húngaro László Moholy-Nagy, que ficou responsável pelo curso introdu-

tório e se tornou bastante importante para Gropius, na sua busca pela 

unidade entre arte e tecnologia.

Nesta fase da fundação da Bauhaus, o movimento De Stijl teve alguma 

influência, pois tinha ideologias e objectivos bastante semelhantes. Em 

1919, Lyonel Feininger (1871-1956), descobriu este estilo artístico e apre-

sentou-o à comunidade da Bauhaus. O mesmo viria a influenciar bastante 

os alunos da Bauhaus, sobretudo através de Theo Van Doesburg, que ainda 

que não leccionando na Bauhaus, se tinha mudado para Weimar, e fazia 

da sua casa ponto de encontro de estudantes e docentes, ministrando cur-

sos sobre a filosofia De Stijl. Estas influências foram notórias sobretudo ao 

nível do design de móveis e da tipografia; De acordo com Meggs, “essa 

influência terá provavelmente feito com que Gropius percebesse que 

o papel de Itten não seria o mais adequado para a escola que pretendia.59
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O momento mais marcante deste período foi a grande exposição de 

1923. Os conflitos, que desde a abertura, sempre existiram entre a 

Bauhaus e o governo, levaram a que houvesse uma pressão para que se 

realizasse uma exposição destinada a mostrar ao público aquilo que se 

fazia e ensinava na escola. Essa exposição, inaugurada em 1923, foi visi-

tada por 15 mil pessoas e internacionalmente aclamada. Realizou-se 

numa altura de transição dos ideais iniciais da escola, voltados para o 

expressionismo e para o medievalismo, para os ideais do design aplicado. 

Esta mudança levou Gropius a trocar o slogan (e também o símbolo) 

“Uma Unidade entre Arte e Habilidade Manual” por “Arte e Tecnologia, 

uma Nova Unidade”.60

Na fase de consolidação (1923 a 1928) a Bauhaus concentrou-se a nível 

teórico e prático no conceito de função, sempre com orientações sociais 

em pano de fundo. Procurava-se obter no design um equilíbrio entre as 

exigências da produção industrial (técnica, produção e matérias primas) 

e as condições sociais (como por exemplo, as necessidades da maioria da 

população e os requerimentos da planificação social). Nesta fase, a 

Bauhaus converteu-se numa escola superior de Design. A normalização, 

a fabricação em série e a produção em massa converteram-se nas direc-

trizes do seu trabalho.61

Em 1925, houve uma mudança política e o governo tornou-se mais con-

servador. Então, em alternativa ao fecho da escola, Gropius conseguiu nego-

ciar a mudança da Bauhaus para Dessau, uma pequena cidade provinciana, 

onde mais tarde foi construído novo edifício projectado por Gropius.

Em 1926, a Bauhaus era rebaptizada como Hochschule für Gestaltung (Escola 

Superior da Forma), e começava a ser publicada a influente revista Bauhaus.

Durante o período 1925-1932 “as bases do De Stijl e do construtivismo 

eram evidentes, mas a Bauhaus não se limitava meramente a copiar esses 

movimentos. Desenvolvia, isso sim, princípios formais claramente enten-

didos que poderiam ser aplicados com inteligência às questões de design.”62

Por fim, a fase de desintegração da Bauhaus começa, em 1928, com a 

renúncia de Gropius ao seu cargo, para se dedicar à arquitectura, e com 

a saída de Herbert Bayer e Moholy-Nagy, que partiram para Berlim, onde 

o design gráfico e a tipografia viriam a ter um papel importante nas 

atividades de cada um.
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A direcção da Bauhaus foi então assumida por Hannes Meyer (1889-1954), 

arquiteto suíço com fortes convicções socialistas, que por volta de 1930, 

devido a conflitos com as autoridades municipais foi levado a renunciar.

Nesta altura, o ex-aluno Joost Schmidt (1893-1948) substituiu Bayer como 

mestre da oficina de tipografia e design gráfico, afastando a escola dos 

ideais construtivistas, e equipando a oficina com uma maior variedade de 

fontes tipográficas. Sob a sua alçada, o design de exposições alcançou a exce-

lência. Alcançou-se unidade no design, através da uniformização de painéis 

e da organização da informação através de sistemas de grelhas.

Após a renúncia de Hannes Meyer, a direção foi assumida por Ludwig 

Mies van der Rohe (1886-1969), destacado arquiteto de Berlim, defensor 

da máxima “menos é mais” (less is more), que se tornou um princípio 

central no design do século XX. Nesta fase, a escola virou-se essencial-

mente para a arquitectura.

Em 1932, devido à pressão dos nacionalistas, a Bauhaus de Dessau foi 

encerrada, mas um pequeno grupo de professores e estudantes – não 

sem grandes dificuldades – prosseguiu a actividade, durante os anos 

1932 e 1933, em Berlim.63

Por fim, seria encerrada, a 10 de agosto de 1933, com um aviso aos 

alunos de que, se necessário, os professores estariam disponíveis para 

consulta. A onda crescente de perseguição nazi levou muitos alunos e 

professores da Bauhaus a juntar-se à fuga de intelectuais e artistas para 

os Estados Unidos, nos anos 40.

3.3. A Bauhaus e o design gráfico

A tipografia não fazia parte do programa inicial da Bauhaus. Foi apenas 

com a chegada de László Moholy-Nagy (1895-1946), em 1923, que a 

Bauhaus começou a dar importância significativa à área gráfica. Os cinco 

anos de Moholy-Nagy na escola, produziram um corpo de trabalho e de 

publicações que estabeleceram ideias que se iriam espalhar por todo o 

mundo. Este período viu o design gráfico, a fotografia e o cinema alcan-

çarem um papel de maior destaque, em relação ao que tinha acontecido 

anteriormente e ao que se iria passar a seguir.

Gropius tinha formulado a estrutura do curso da Bauhaus partindo 

do ponto de vista de que a arquitectura era o objectivo último e que, por 

isso, o edifício seria o último grau dos estudos, seguindo-se ao estudo 

das outras artes aplicadas.64
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Em 1923, Moholy-Nagy defendeu “uma cla-

reza absoluta em todo o trabalho tipográfico”, 

argumentando que “a comunicação não deve-

ria funcionar segundo noções estéticas pré-

-concebidas. As letras nunca deveriam ser com-

primidas para caber em formas arbitrárias, 

como o quadrado... uma nova linguagem tipo-

gráfica deveria ser criada, combinando elastici-

dade, variedade e uma nova abordagem aos 

materiais de impressão, uma linguagem cuja 

lógica dependesse da aplicação apropriada dos 

processos de impressão.”65

O catálogo da exposição de 1923 foi conce-

bido por Moholy-Nagy e a capa pelo então aluno 

Herbert Bayer (1900-1985). Relativamente a 

este catálogo, Moholy-Nagy fez uma impor-

tante declaração sobre tipografia, descrevendo-

-a como “uma ferramenta de comunicação”. “[A tipografia] deve ser 

comunicação em sua forma mais intensa. A ênfase deve estar na clareza 

absoluta [...]. Legibilidade – a comunicação nunca deve ser prejudicada 

por uma estética a priori. As letras jamais devem ser forçadas a entrar 

numa estrutura preconcebida, como um quadrado, por exemplo.”66

No design gráfico, Moholy-Nagy defendia “um uso desinibido de todas 

as direcções lineares (portanto, não só a articulação horizontal). Utiliza-

mos todos os tipos, tamanhos de tipos, formas geométricas, cores etc. 

Queremos criar uma linguagem da tipografia cuja elasticidade, variabi-

lidade e vitalidade de composição tipográfica [sejam] ditadas exclusiva-

mente pela lei interna de expressão e pelo efeito óptico.”67

De acordo com Eskilson68, o assunto da clareza é apenas um exemplo 

do conjunto dos princípios funcionalistas que Moholy-Nagy estabeleceu 

como o foco do programa de ensino. Para ele, toda e qualquer forma de 

arte deveria ter a capacidade de realizar a sua tarefa mais básica do 

modo mais eficiente, não havendo espaço para efeitos decorativos que 

comprometeriam os princípios fundamentais de um livro, de um cartaz, 

de uma cadeira, de uma cafeteira, ou de um edifício. No campo do design 

gráfico, a promulgação da tipografia sem patilhas provou ser um dos 

sucessos da exposição de 1923.

IMAGEM 17

Lázló Moholy-Nagy, cartaz de 
tipofoto para pneus, 1923. 
Letras e foto-elementos de 
design são integrados numa 
comunicação imediata e 
unificada.
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 A paixão de Moholy-Nagy pela tipografia e pela fotografia inspirou 

um interesse da Bauhaus por esses meios de comunicação e resultou em 

experiências importantes na unificação das duas artes, e naquilo que 

esta unificação significa para o design gráfico. 

Moholy-Nagy fez progressos significativos na área da integração da 

fotografia no design, criando em 1925, o termo “typophoto” e estabele-

cendo um conjunto de princípios estéticos que iriam regular a integra-

ção da tipografia e da fotografia num trabalho gráfico.69 A essa integra-

ção objectiva entre palavra e imagem para comunicar uma mensagem 

de modo imediato ele chamou de “a nova literatura visual”. 

A fotografia permitia apresentar os factos de maneira objectiva, liber-

tando o espectador da interpretação de terceiros. Moholy-Nagy via, 

assim, a fotografia a influenciar o design de cartazes – que exige comu-

nicação instantânea – por meio de técnicas de ampliação, distorção, 

recortes, dupla exposição e montagem.70 Usava a câmara fotográfica 

como ferramenta para o design, criando composições inesperadas, pelo 

uso da luz (e às vezes da sombra) para desenhar o espaço, e substituindo 

o ponto normal de visão por close-ups extremos e pontos de vista 

angulares.71

Outro contributo importante da Bauhaus para o design gráfico foi, na 

fase de Dessau, a criação da revista Bauhaus e a série de catorze livros da 

Bauhaus (Bauhausbücher), que se tornaram veículos importantes na disse-

minação de ideias avançadas sobre teoria da arte e sua aplicação à arqui-

tectura e ao design, mas também se tornaram importantes enquanto 

objectos gráficos onde os princípios defendidos estavam materializados. 

Kandinsky, Klee, Gropius, Mondrian, Moholy-Nagy e Van Doesburg 

foram editores ou autores de volumes da série.

No seu ensaio sobre “Tipografia contemporânea – objectivos, prática, crí-

tica”, Moholy-Nagy antecipou a substituição de grande parte da comuni-

cação tipográfica por sons gravados e imagens filmadas. Como resposta, 

a tipografia precisava de elevar o seu nível de poder e eficácia expressi-

vos. Isto envolvia abraçar e desenvolver a era da máquina na impressão, 

e avançar do período da tipografia experimental que usava tecnologia 

antiga para expressar novas ideias, para um período de maior desenvol-

vimento da tecnologia e das novas experiências visuais.
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Neste ensaio Moholy-Nagy ditou os princípios 

da nova prática tipográfica. A tensão deveria ser 

introduzida nos layouts, através do contraste 

entre os diversos elementos visuais – tais como 

vazio/cheio, claro/escuro, colorido/cinzento, ver-

tical/horizontal, perpendicular/oblíquo – e estes 

contrastes deveriam ser alcançados sobretudo 

através da disposição da tipografia.72

Herbert Bayer foi outro nome que se destacou na 

Bauhaus. Tornou-se professor da oficina de tipo-

grafia e design gráfico criada na Bauhaus em Des-

sau, onde viria a realizar notáveis inovações em 

design tipográfico, seguindo linhas funcionais e 

construtivistas. Usava quase exclusivamente fon-

tes sem patilhas, e chegou até a desenhar um tipo de letra “Universal”, que 

reduzia o alfabeto a formas claras, simples e racionalmente construídas. Este 

alfabeto omitia as maiúsculas, seguindo o argumento de que os dois alfabe-

tos (maiúsculas e minúsculas) eram incompatíveis por constituírem para 

cada som dois sinais totalmente diferentes (as maiúsculas e as minúsculas).

Ao nível do texto, experimentou a composição alinhada à esquerda 

(desalinhada à direita e sem justificação), e o uso de contrastes entre 

tamanho e peso dos tipos, para estabelecer hierarquias visuais, de 

acordo com a importância das palavras. Barras, filetes, pontos e quadra-

dos eram também utilizados para subdividir o espaço, unificar elemen-

tos, conduzir o olhar do observador na página e chamar a atenção para 

elementos importantes. Formas elementares em composições dinâmi-

cas, com fortes orientações horizontais e verticais (e, de vez em quando, 

diagonais) caracterizam o período de Bayer na Bauhaus.73

Um dos mais importantes contributos da Bauhaus para o design grá-

fico foi a sua intervenção na tipografia. A Bauhaus defendia o uso de 

letras racionais e geométricas, pois acreditava que os tipos sem patilhas 

eram indispensáveis por três razões: primeiro, por serem os únicos tipos 

capazes de expressar o espírito da era da máquina (as formas geométri-

cas eram cada vez mais vistas como instrumentos de planeamento 

lógico), segundo, por não terem quaisquer associações nacionalistas (ao 

contrário da blackletter, associada ao regime nazi), o que lhes possibili-

IMAGEM 18

Alfabeto Universal  
de Herbert Bayer, 1923-1925.
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Josef Albers,  
tipo de letra Stencil, 1925. 
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tava servir como uma força unificadora na era pós-guerra, e terceiro, 

pela sua clareza, simplicidade e carácter impessoal, que faziam com que 

se ligassem bem com a fotografia.

Um exemplo de um tipo de letra sem patilhas desenvolvido na Bauhaus 

é o “Stencil” de Josef Albers, desenvolvido em 1925. Neste tipo de letra, 

cada caracter foi desenhado apenas a partir de formas geométricas sim-

ples – sobretudo semicírculos, rectângulos e triângulos – que pretendiam 

remover quaisquer elementos subjectivos, expressionistas, ou decorativos 

das letras. Outro exemplo, e talvez o mais reconhecido, é o “Universal” de 

Herbert Bayer (começado a desenhar em 1923), que já referimos anterior-

mente. Embora não tendo sido desenhado na Bauhaus, o tipo de letra 

Futura, de Paul Renner (1878-1956), iria revelar-se como a fonte sem pati-

lhas que mais impacto teve na chamada tipografia moderna.74

Assim, podemos concluir que a Bauhaus, “dissolvendo as fronteiras entre 

belas artes e artes aplicadas, pretendia relacionar de perto a arte com a 

vida, através do design, que era visto como um veículo de mudança 

social e revitalização cultural.”75 Defendia que “a forma segue a função” 

e que se algo é projectado para corresponder a uma finalidade, a beleza 

surgirá por si mesma. Reconhecia-se uma grande proximidade entre 

arte e tecnologia, o que resultava num estilo não ornamental, funcional 

e económico. 

A nível de design gráfico, desenvolveu-se “uma nova abordagem racio-

nal (...) que envolvia a utilização de formas geométricas arrojadas, letras 

minúsculas e disposições simplificadas”76.

A importância e influência da Bauhaus não se restringiu ao espaço e ao 

tempo em que existiu, permanecendo o seu legado funcionalista presente 

ao longo de todo o século XX. No entanto, não obstante a importância que 

esta escola teve, na opinião de Robin Kinross77, “embora tenha sido a mais 

célebre das escolas deste período na Alemanha, a sua reputação (em todas 

as áreas de design) é provavelmente excessiva em relação aos seus suces-

sos reais e ao efeito que provocou. O número de estudantes era pequeno e, 

na área da tipografia, a escola não tinha qualquer professor especializado 

e tinha poucas ligações ao negócio da impressão. Um interesse mais desen-

volvido sobre a nova tipografia ocorreu na mesma altura [por exemplo] na 

Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker (Escola do Livro e da impressão da 

Alemanha), em Munique, sob a direcção de Paul Renner e de Tschichold.” 
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Embora esta consideração de Kinross possa estar correcta, não pode-

mos, no entanto, deixar de sublinhar a importância da Bauhaus pelo 

legado que deixou enquanto nova maneira de entender o design, e 

enquanto metodologia pedagógica. A nova atitude, racionalista, funcio-

nal e contra o ornamento, perante a criação de novos objectos, viria a 

marcar também a concepção no design gráfico.

Por outro lado, os movimentos artísticos de vanguarda e as suas novas 

plasticidades influenciaram, igualmente, esta atitude trazendo também 

novas formas de pensar e de criar. No fundo, todas estas correntes artísticas 

e de design trouxeram, cada uma a seu modo, uma nova atitude perante a 

vida, a arte e o design, formando o conceito lato do modernismo.

IMAGEM 20

Herbert Bayer, capa para a 
revista Bauhaus, 1928. Uma 
página tipográfica reúne as 
ferramentas do designer e 
formas geométricas básicas 
numa natureza morta 
fotográfica.

IMAGEM 21

Capa do Jornal da Bauhaus, 
n.º 1, Dessau, 1926.

IMAGEM 22

László Moholy-Nagy,  
capa de folheto para a série 
de catorze livros da Bauhaus, 
1929. Duas fotos de tipos de 
metal são montadas para 
criar uma configuração 
espacial insólita.
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78  TL “The revolution  

in typography paid scant 

regard to the traditions of 

the printing industry. But 

we must remember that it 

took place at a period when 

the industry had largely lost 

sight of those traditions and 

that the revolution was 

carried through by painters, 

writers, poets, architects, 

and others who came to 

printing from outside the 

industry. These men were 

bursting with ideas and 

exhilerated by a new 

concept of art and society 

who were determined to 

make their voices heard 

effectively. They seized upon 

printing with fervour 

because they clearly 

recognized it for what it 

properly is — a potent 

means of conveying ideas 

and information — and not 

for what much of it had then 

become – a kind of 

decorative art remote from 

the realities of 

contemporary society.”

Herbert Spencer, Pioneers  

of Modern Typography. 

Aldershot: Lund Humphries, 

2004, p. 11.
79  Richard Hollis Swiss 

Graphic Design: The Origins and 

Growth of an International Style 

1920-1965. London: Laurence 

King Publishing, 2006.

4. Nova Tipografia

“O novo vocabulário da tipografia e do design gráfico foi formado 

durante um período de menos de 20 anos. Pode considerar-se que o 

“heróico” período da tipografia moderna começou com o manifesto 

“Figaro” de Marinetti, em 1909, e atingiu o seu pico no início da década 

de 1920. No final dessa década, a nova tipografia entrou numa fase 

nova e diferente, de consolidação, mais do que de pesquisa e inovação. 

(...) Mas é claro a tipografia moderna não foi uma invenção abrupta de 

um homem ou mesmo de um grupo. Ela surgiu em resposta às novas 

procuras e novas oportunidades que se levantaram no século XIX. A 

força com que a tipografia moderna eclodiu no cenário do século XX 

reflecte a violência com que os novos conceitos da arte e do design 

foram varrendo as convenções gastas e desafiando aquelas atitudes que 

não tinham relevância para uma sociedade altamente industrializada. 

(...) A revolução na tipografia não teve em consideração as tradições da 

impressão. Mas é preciso lembrar que ela ocorreu num período em que a 

indústria tinha perdido grande parte dessas tradições e que a revolução 

foi realizada por pintores, escritores, poetas, arquitectos e outros, que vie-

ram, de fora, para a área da impressão. Estes homens estavam cheios de 

ideias e bastante animados por um novo conceito de arte e sociedade, e 

estavam determinados a fazer ouvir as suas vozes de forma eficaz. Apode-

raram-se da impressão com fervor, porque claramente a reconheceram 

por aquilo que ela é realmente – um potente meio de transmitir ideias e 

informação – e não para aquilo em que grande parte dela se tinha tornado 

– uma espécie de arte decorativa remota da sociedade contemporânea.”78

A designação “Nova Tipografia” é um termo genérico para a revolução 

que ocorreu na tipografia no princípio do século XX, e que viria determi-

nar todo o percurso do design gráfico neste século.

De acordo com Richard Hollis79, o conjunto de novas regras que substi-

tuiu as convenções da tipografia tradicional, e que se tornou conhecido 

como Nova Tipografia, foi estabelecido entre 1923 e 1928, maioritariamente 

por artistas, e principalmente na Alemanha. No entanto, (e também de 

acordo com Hollis) embora estes artistas estivessem integrados nos excessos 

do futurismo e do dadaísmo, a sua preocupação era mais com a função do 

que com a estética.
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80  “1. On the printed page 

words are seen, not heard. / 

2. Ideas are communicated 

through conventional words, 

the concept is designed by 

means of letters, / 3. 

Economy of expression - 

visual not phonetic. / 4. The 

spatial arrangement of the 

book, by means of the type 

matter and according to the 

mechanical rules of 

printing. must express the 

strains and stresses of the 

contents. / 5. The spatial 

arrangement of the book by 

means of process blocks. 

which embody our new 

visual concepts. The 

supernatur’alistic reality of 

the perfected eye. / 6. The 

continuity of page-sequence 

- the bioscopic book. / 7. The 

new book demands the new 

writer. Ink-pots and goose-

quills are dead. / 8. The 

printed page transcends 

space and time. The printed 

page. the infinity of the 

book. must be transcended. 

THE ELECTRO-LIBRARY.”

Robin Kinross, “Introduction 

to the english-language 

edition”. In The New 

Typography. Trad. Ruari 

McLean. Berkeley, Los 

Angeles, London: University 

of California Press, 1998. 

[Introdução de Robin 

Kinross. Edição original  

em língua alemã: Die Neue 

Typographie, 1928], p. 60.
81  TL “The catch-all term for 

the modern progressive 

movement in typography of 

the 1920s, the New 

Typography, was first used 

by Moholy-Nagy in 1923. He 

included the phrase in a 

catalog essay thet 

acompanied the Bauhaus 

exhibition held in Weimar 

in the summer of that year. 

Stephen J. Eskilson, Op. Cit., 

p. 245.

O primeiro testemunho relevante no sentido da Nova Tipografia, foi 

dado por El Lissitzky, em Julho de 1923, com o artigo “Topografia da 

Tipografia” publicado na revista Merz de Kurt Schwitters. Este testemu-

nho foi depois reimpresso no livro Die neue Typographie de Tschichold 

(página 60 na edição em inglês). Constitui uma série de afirmações 

declamatórias dos primeiros princípios, começando com a afirmação 

“na página impressa, as palavras são vistas não ouvidas.”80 

El Lissitzky foi seguido uns meses mais tarde por Moholy-Nagy, com o 

ensaio “A Nova Tipografia”, que publicou na Bauhaus. Ambos os testemu-

nhos davam prioridade à ilustração fotográfica e a uma tipografia mais 

dinâmica. Moholy-Nagy ecoa o lembrete de Lissitzky de que a tipografia 

é um meio visual, e de que as palavras na página impressa são captadas 

pela visão e não pela audição.

O termo genérico para o movimento progressista moderno na tipografia 

da década de 1920, Nova Tipografia, foi usado pela primeira vez por Moholy-

-Nagy em 1923. Ele incluiu a frase num ensaio que acompanhou o catálogo 

da exposição realizada na Bauhaus em Weimar, no verão daquele ano.81

A atitude de Moholy-Nagy perante o design gráfico tornou-se visionária. 

Por volta de 1925 ele escrevia “o trabalho do impressor é parte da fundação 

sobre a qual o NOVO mundo será construído”82 E concluiu que este novo 

mundo encontraria a sua expressão através do “typophoto”. E typophoto é 

outro nome para aquele que se tornou o meio central do design gráfico.

“O que é a tipografia? O que é a fotografia? O que é typophoto? – A 

tipografia é a comunicação de ideias através da impressão. A fotografia é 

a representação visual do que se vê. Typohoto é o meio de comunicação 

mais preciso.”83

É importante referir que estes desenvolvimentos na tipografia e no 

design gráfico, receberam grande influência dos movimentos de Stijl, 

Construtivista e Dada, quer pela experimentação plástica da tipografia, 

quer pelos ideais de funcionalismo, racionalismo e simplicidade levada 

ao extremo. Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost-Schmidt, Lissitzky, 

Rodchenko, Kurt Schwitters, Hendrik Werkmann, Piet Zwart, são nomes 

que de dentro ou de fora da Bauhaus, tiveram contribuições de relevo 

para este modernismo na tipografia.

Esta corrente recebeu também influências de uma associação semi-

-formal de artistas e designers que trabalhavam no espírito da Nova Tipo-
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82  TL “The printer’s work  

is part of the foundation on 

which the NEW world will 

be built.” Richard Hollis, 

Swiss Graphic Design: The 

Origins and Growth of an 

International Style 1920-1965. 

London: Laurence King 

Publishing, 2006, p. 40.
83  TL “What is typography? 

What is photography? What 

is typophoto? – Typography 

is the communication of 

ideas through printed 

design. Photography is the 

visual representation of the 

thing seen. Typophoto is the 

most precise visual 

communication.”

“Typophoto”, in  

Elementare Typographie, 1925, 

pp. 202-204, citado por 

Hollis, Richard, Swiss Graphic 

Design: The Origins and Growth 

of an International Style 1920-

1965, 2006, p. 40.
84  “Circle of New 

Advertising Designers”.
85  Esta foi a primeira 

apresentação completa do 

trabalho realizado na 

Bauhaus, realizada no 

momento em que a escola 

estava a transitar da sua fase 

inicial mais artesanal, para 

uma fase mais orientada 

para a técnica e mais 

envolvida com as condições 

da produção industrial.

grafia “The Ring”84, um grupo livre de profissionais que partilhavam as 

mesmas ideias, instigados e coordenados por Kurt Schwitters, pode ser 

caracterizado como um “grupo de pressão” para a Nova Tipografia, uma 

vez que reuniu em exposições trabalhos de membros e de convidados, 

discutiu e agitou. Nos anos da sua actividade (1928-1931) foram realiza-

das mais de vinte exposições, primeiramente em museus alemães, mas 

também em instituições de outros países, como a Suíça e a Holanda.

Estas várias experiências e implementações de uma nova sensibili-

dade na comunicação gráfica encontraram o seu apostolado no livro 

seminal Die Neue Typographie (A Nova Tipografia), de Jan Tschichold.

4.1. Jan Tschichold e a Nova Tipografia

Jan Tschichold (1902-1974) era filho de um gravador e pintor de letreiros de 

Leipzig. E na sua juventude, Leipzig era um dos principais centros de impres-

são e edição da Alemanha, e estava no coração da cultura tipográfica do país. 

Por tudo isto, a sua iniciação no lettering e na tipografia não é surpreendente.

1923 foi um ano decisivo no percurso de Tschichold, sobretudo naquilo 

que diz respeito à Nova Tipografia. Nesse ano ocorreram dois aconteci-

mentos marcantes na sua vida. Primeiro começou a praticar a, até então 

desconhecida, profissão de designer tipográfico na casa de impressão Fis-

cher & Wittig, onde a sua função era dar instruções aos compositores, 

através de layouts desenhados e dimensionados com precisão. (Anterior-

mente a composição de texto não era formalmente orientada por nin-

guém, existindo, no entanto, por vezes, alguns esboços que os composi-

tores faziam eles mesmos, ou os seus colegas mais velhos, e que serviam 

de orientação para o trabalho). 

O segundo acontecimento marcante foi a sua visita à exposição da 

Bauhaus85, no Verão de 1923, que o marcaria profundamente e que leva-

ria à sua conversão ao modernismo. Esta exposição proporcionou-lhe o 

contacto com os conceitos da Bauhaus e do Construtivismo Russo, e per-

ceber o espírito das vanguardas artísticas do século XX: Tal levou-o a 

uma separação da tipografia tradicional, chegando, em Outubro de 1925, 

à publicação do manifesto Elementare Typographie (Tipografia Elementar) 

na revista Typoraphisce Mitteilungen. Este manifesto não era mais do 

que o primeiro resumo antológico das teorias acerca da nova tipografia 

que tinham vindo a ser formuladas e enunciadas avulsamente por artis-

tas de vanguarda, como El Lissitzky, László Moholy-Nagy e Kurt Schwit-
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86  Robin Kinross, 1998,  

Op. Cit., p. xvii.
87  Autor de origem alemã, 

radicado em Portugal, que 

escreve sobre design gráfico 

e tipografia. Artigo 

Traduzido com base na 

reimpressão do número 

especial da revista 

Typografische Mitteilungen do 

ano de 1925, Newsletter da 

Associação dos Profissionais 

Tipógrafos Bildungsverband 

der Deutschen Buchdrucker, 

em Leipzig, publicada para 

os seus associados; reprint 

oportunamente publicada 

em 1986 pela inovadora 

editora H. Schmidt em 

Mainz.

Paulo Heitlinger,  

Elementare Typographie (1925). 

[Em linha]. [Consult. em 

14/09/2012]. Disponível em 

www: <http://tipografos.net/

designers/elementare-

typograhie.html>.

ters. Como refere Robin Kinross86, este artigo representou a introdução 

de ideias externas no estável mundo da impressão na Alemanha. Entre 

os textos incluídos nesta obra, estava um manifesto do Construtivismo 

Russo (uma versão do documento conhecido como “o programa do grupo 

Produtivista” de 1920), um texto de Moholy-Nagy sobre “typo-foto” e 

depoimentos de El Lissitzky. As ilustrações consistiam em trabalhos de 

Lissitzky, Moholy-Nagy, Max Buchartz, Kurt Schwitters e Herbert Bayer 

– que se tinham à data destacado como praticantes da abordagem da 

nova tipografia. Tschichold contribuiu com dois textos: “Die Neue Ges-

taltung” – uma introdução histórico-cultural numa secção sobre “The 

New Art” (A nova arte), e o manifesto elementare typographie.

Na tradução de Paulo Heitlinger87, os dez princípios enunciados no 

manifesto “Elementare Typographie” são os seguintes:

“1. A nova tipografia tem cariz funcional (zweckbetont).

2. A função de qualquer tipografia é a comunicação [disponibilizando 

os meios que lhe são próprios]. A comunicação deve aparecer na forma 

mais breve, simples e incisiva possível.

3. Para que a tipografia possa ser meio de comunicação social, requer 

tanto a organização interna da sua matéria-prima [ordenando os con-

teúdos] como a organização externa [dos distintos meios da tipografia, 

em jogo uns com os outros].

4. A organização interna é limitada pelos meios elementares da tipogra-

fia: letras, números, signos e barras da caixa de tipos ou da máquina de 

composição. No mundo actual, voltado para o visual, a imagem exacta, 

a fotografia, também pertence aos meios elementares da tipografia.

IMAGEM 23

23. Jan Tschichold, 
Philopiblon, cartaz  
para uma editora, 1924.

IMAGEM 24

Jan Tschichold, Elementare 
Typographie, capa para  
o número especial, 1925.
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A forma elementar da letra é a grotesca ou sem serifa, em todas as 

suas variantes: fina, medium e negrito; desde a condensada até à expan-

dida. [...] Pode-se fazer uma grande economia usando exclusivamente 

letras minúsculas, eliminando todas as maiúsculas.

A nossa escrita não perde nada se for articulada só em caixa baixa; 

pelo contrário: torna-se mais legível, mais fácil de aprender, mais eco-

nómica. Para que há-de um fonema, por exemplo o «a», ter duas repre-

sentações – «a» e «A»?

Para que devemos ter disponível o dobro dos caracteres necessários? A 

melhor solução é: um som = um carácter. [...] A estrutura lógica do texto 

impresso deve visualizar-se através do uso bem diferenciado dos tama-

nhos e cortes dos tipos, e sem qualquer consideração por estéticas pre-

viamente definidas. As áreas livres (não impressas) do papel são ele-

mentos de comunicação de importância igual à das partes impressas.

5. A organização externa (a macro-tipografia, diríamos hoje) é a com-

posição feita com os contrastes mais intensos [simultaneidade], 

logrados através de formas, tamanhos e pesos diferenciados [os 

quais, logicamente, devem corresponder à importância dos vários 

elementos do conteúdo] e com a criação de relações/ tensões entre os 

valores formais positivos [a cor da mancha de texto] e os valores 

negativos [o papel branco].

6. Um desenho elementar tipográfico consiste na criação da relação 

lógica e visual entre as letras, as palavras e o texto a serem compostos 

num layout, com a relação determinada pelas características específi-

cas de cada trabalho.

7. Com o fim de incrementar a incisão e o carácter sensacionalista da 

neue typographie, podem utilizar-se linhas (barras) de orientação verti-

cal e diagonal, como meios de organização interna.

IMAGEM 25

Jan Tschichold, Die Frau ohne 
Namen, zweiter Teil (Mulheres 
sem nome, Parte III), 1927. 
123,8 x 86,3 cm.

IMAGEM 26

Jan Tschichold, anúncio, 
1932. Equilíbrio assimétrico, 
um sistema de grelhas e uma 
progressão sequencial de 
pesos e tamanhos de tipo, 
determinados pela 
importância das palavras 
para a mensagem global, 
caracterizam este projecto.
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8. A prática do diagramação elementar (elementare Gestaltung) exclui o 

uso de qualquer tipo de ornamento. O uso de barras e de outras for-

mas elementares inerentes [quadrados, círculos, triângulos] deve 

estar convincentemente fundamentado na construção geral. O uso 

decorativo, pseudo-artístico e especulativo destes elementos não está 

em consonância com a prática do «desenho elementar».

9. A ordem dos elementos na nova tipografia deverá basear-se no futuro 

na estandardização do formato dos papéis segundo normas DIN (Deutsche 

Industrie Norm). Em particular, o DIN A4 [210 x 297 mm] deveria ser o 

formato básico para papel de carta e outros impressos comerciais.

10. Quer na tipografia, quer em outros campos, o desenho elementar 

não é absoluto ou definitivo. Certos elementos variam a partir de 

novas descobertas, por exemplo, da fotografia; pelo que o conceito de 

«desenho elementar» mudará necessária e continuamente.”

Como Robin Kinross88 refere, este texto consiste num resumo das aspira-

ções da Nova Tipografia no primeiro momento da sua auto-definição. Mui-

tas destas ideias já tinham antes sido sugeridas por Lissitzky e Moholy-Nagy. 

Mas onde estes artistas-tipógrafos sublinhavam o elemento da expressão – 

não expressão pessoal, mas a expressão do conteúdo através da forma – 

Tschichold sublinhava a ordem e a organização. O contraste era aqui defen-

dido como meio de dispor com lógica o texto impresso, era neste seguimento 

de ideias, que também se defendia o estabelecimento de formatos de papel 

normalizados e a reforma da ortografia. “Tschichold era pacientemente pre-

ciso, onde os artistas-tipógrafos eram vagos e proféticos.”89

Este documento (elementare typographie) preparou caminho para a obra 

Die neue Typographie90, “a mais detalhada e melhor ilustrada exposição da 

Nova tipografia, (...) a manifestação, na esfera da comunicação impressa, 

do movimento moderno na arte, no design e – pelo menos era sua aspi-

ração – na vida como um todo, que se desenvolveu na Europa central 

entre a primeira e a segunda guerras mundiais.”91

O livro é constituído por duas partes: a primeira que faz uma discus-

são histórica e teórica da natureza e do desenvolvimento do movimento, 

e a segunda que consiste numa lista detalhada das principais categorias 

tipográficas e regras para as conceptualizar, com referência a exemplos. 

Estas duas partes têm em comum um carácter pedagógico (caracterís-

tico em Tschichold): trata-se de um manual no qual o autor pretende 

88  Robin Kinross, 2004,  

Op. Cit., p. 108.
89  TL “Tschichold was 

patiently precise, where the 

artist-typographers were 

vague and prophetic.” Robin 

Kinross, 2004, Op. Cit., p. 109.
90  Segundo a ficha técnica, 

datada de Junho 1928 e com 

tiragem de 5000 exemplares.
91  Robin Kinross, 1998,  

Op. Cit., p. xvi.
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transmitir conhecimento aos impressores, em primeiro lugar, e a toda a 

gente que tenha interesse na comunicação tipográfica, em segundo lugar.

Na introdução à edição em inglês de Die neue Typographie, Robin Kin-

ross enumera resumidamente os principais princípios que Tschichold 

defende no livro, traçando assim uma panorâmica geral da obra, e abor-

dando os tópicos: “Princípios de design”, “normalização”, “forma das 

letras”, “ortografia”, “fotografia” e “o novo livro”.

Um dos primeiros princípios de design defendidos pela Nova Tipografia 

consiste na rejeição da falsa decoração. Tschichold propõe uma maneira 

IMAGEM 27

Jan Tschichold,  
Die Neue Typographie  
(A Nova Tipografia), 1928.
a. Página de rosto
b. Dupla página
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92  “Against such false 

decoration, Tschichold 

proposes a way of designing 

that develops “its visible 

form out of the function of 

the text” (pp. 66-67). From 

this assumption come the 

principles that distinguish 

the New Typography, and all 

branches of modern design: 

asymmetry, the positive 

deployment of empty space, 

the meaningful use of 

colour, the meaningful 

exploitation of contrast and 

a corresponding lack of 

interest in visual balance.” 

Robin Kinross, 1998,  

Op. Cit., p. xxvi.
93  TL “Among all the types 

that are available, the so-

called ‘Grotesque’ 

(sanserif)… is the only one 

in spiritual accordance with 

our time” (p. 73). 

Robin Kinross, 1998,  

Op. Cit., p. xxviii.

de fazer design que desenvolve “a sua forma visível a partir da função do 

texto”. Desta suposição surgem os princípios que distinguem a Nova Tipo-

grafia e todos os ramos do design moderno: assimetria, a implementação 

de espaço vazio, a atribuição de significado ao uso da cor, a exploração do 

contraste e a correspondente falta de interesse no equilíbrio visual.92

A assimetria é aqui entendida como um princípio de liberdade e de 

adaptabilidade. Permite e prevê o uso de eixos a partir dos quais o texto 

e outros elementos são alinhados. 

Die neue Typographie dedica uma secção à questão da normalização. No 

movimento moderno a normalização era entendida como um meio de tra-

zer ordem às sociedades industrializadas. Fabricantes, utilizadores e inter-

mediários seriam capazes de agir mais livremente se estes factores básicos 

estivessem determinados. (...) Os standards eram entendidos como a repre-

sentação de uma vontade colectiva, em vez de uma expressão individual.

A 1.ª Guerra Mundial tinha gerado uma necessidade de maior eficiência 

na produção, pelo que se desenvolveram várias tentativas no sentido de 

estabelecer normas para a manufactura dos produtos e regular a produ-

ção industrial. Esta normalização prendia-se sobretudo com os formatos 

dos elementos da manufactura. Acreditava-se que quanto mais normaliza-

dos os elementos estivessem, mais facilmente podiam ser combinados.

A nova tipografia defendia a preferência pelos tipos sem patilhas por-

que “de todos os tipos disponíveis o chamado grotesco (sem patilhas) é o 

único que está de acordo com o espírito do nosso tempo.”93 Tschichold 

queria mostrar que este tipo de letras [sem patilhas] podia ser facilmente 

lido em texto corrido – contra a suposição comum de que os tipos sem 

patilhas são menos legíveis do que os tipos com patilhas. (Pelo menos 

Tschichold estava ciente de que a legibilidade era um factor essencial).

Para Tschichold, tal como para os seus colegas artistas-designers visioná-

rios, a questão da forma das letras não podia ser separada da ortografia 

e uma reforma dos sistemas da linguagem escrita e impressa, impunha-

-se. (...) O autor defendia uma revisão ortográfica no sentido de tornar a 

língua foneticamente exacta e consistente, e para estabelecer um único 

conjunto de letras (minúsculas, em vez das minúsculas e maiúsculas). 

Este argumento é justificado com os ideais do modernismo: economia de 

meios, consistência, velocidade de acção, maior inteligibilidade e (talvez 

implicitamente) abolição da hierarquia. 
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94  TL “As a consequence of 

the purity of its appearance 

and of the mechanical 

production process, 

photography is becoming 

the obvious means of visual 

representation in our time” 

(p. 88). (…) Photography was 

an essential, constituent 

part of the New Typography, 

as Tschichold’s consideration 

of it in this book shows. His 

discussions here makes 

some defense of 

photography against the 

accusation that it cannot be 

“art” (but, given the modern 

movement’s attack on 

conventional notions of art, 

such a defense would be 

rather beside the point).  

An issue of more immediate 

moment was the disapproval 

of photography within 

printing, particularly “fine 

printing” and traditionalist 

book typography, which 

were then still devoted to 

handproduced means of 

generating images.” (p. 88). 

(...) “We today have 

recognized photography as 

an essential typographic tool 

of the present. We find its 

addition to the means of 

typographic expression an 

enrichment and see in 

photography exactly the 

factor that distinguishes our 

typography from everything 

that went before” (p. 92). 

Robin Kinross, 1998,  

Op. Cit., p. xxxii.
95 Robin Kinross, 1998,  

Op. Cit., p. xxxiii.

A fotografia constituiu uma parte essencial da Nova Tipografia, tal 

como Tschichold mostra no livro. “Como consequência da pureza da sua 

aparência e do processo de produção mecânica, a fotografia está a tor-

nar-se o meio óbvio de representação visual do nosso tempo. (...) Nós hoje 

reconhecemos a fotografia como uma ferramenta tipográfica essencial 

do presente. Achamos que da sua conjugação com os meios de expressão 

tipográfica resulta um enriquecimento. E vemos na fotografia exacta-

mente o factor que distingue o nosso trabalho de tudo o que aconteceu 

antes.”94

O argumento da nova tipografia em relação à imagem fotográfica tem 

um paralelo ao argumento para com os tipos de letra sem patilhas [estar 

de acordo com o tempo, com a era da máquina]. A Nova Tipografia 

defende também que os dois elementos poderiam, então, ser conjugados 

no “typo-foto”. A justaposição de texto e imagem era realmente o que 

definia a Nova Tipografia no uso de imagens, e pode ser considerada 

como um dos seus legados, que hoje em dia é empregue de modo geral e 

chamado simplesmente de “design gráfico”.95

A Nova Tipografia defendia um “novo livro”, isto é, uma classe de 

livros que se afastasse das raridades até então produzidas pelos chama-

dos “artistas do livro” tradicionais. Livros baratos, mas sérios e bem pro-

duzidos, ou, nas palavras de Tschichold, “literatura activa em vez de 

livros passivos com capas de couro.” A forma do livro dever-se-ia adaptar 

às novas necessidades e aos novos padrões de vida (mais activa, mais 

visual, num ritmo mais rápido). E isto poderia passar pela integração de 

imagens com texto, que estava, na altura, a tornar-se tecnicamente mais 

fácil, com os desenvolvimentos na litografia e na gravura. Este “livro 

integrado” significou uma ruptura com as ideias “clássicas”, em direcção 

a uma visão do livro como meio de informação mais funcional.

Resumidamente, podemos caracterizar a Nova Tipografia como o movi-

mento que defendeu o design funcional, e a transmissão de mensagens 

do modo mais breve e eficiente, rejeitando a decoração, em função da 

comunicação. A forma era desenvolvida a partir das funções do texto. 

Neste sentido, era defendido um design assimétrico e cinético, com ele-

mentos contrastantes, que se acreditava que expressavam a nova era da 

máquina. Privilegiavam-se, assim, títulos alinhados à esquerda, com 

comprimentos de linha desiguais, em páginas que se baseavam numa 
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96  TL “In his pioneering 

work as the leading advocate 

of the New Typography, 

Tschichold made a 

contribution to modernist 

graphic design that is both 

enduring and omnipresent. 

Through his writing and 

typographic innovations, he 

not only disseminated the 

principles of the New 

Typography but also the 

concepts of Russian 

constructivism and the 

Bauhaus throughout Europe 

and North America. His 

influence on contemporary 

graphic design continues to 

be immeasurable.”

Alston Purvis “Tschichold 

and the New Typography”.  

In Jan Tschichold: Master 

Typographer. His Life, Work & 

Legacy. London: Thames and 

Hudson, 2008, p. 67.
97  Robin Kinross, 2004,  

Op. Cit., p. 117.

estrutura subjacente horizontal e 

vertical, e em que o espaço branco 

assumia um papel tão importante 

como o espaço impresso. As linhas 

poderiam ser arranjadas oblíqua ou 

verticalmente. Os ornamentos eram 

rejeitados, à excepção de quadrados, 

círculos e triângulos, e mesmo assim 

somente se suas formas estivessem 

enraizadas na estrutura geral do 

design. Filetes, barras e caixas pode-

riam ser usados para estrutura, equilíbrio e ênfase. Os tipos de letra 

deviam ser elementares na forma e desprovidos de ornamento, pelo que 

se dava preferência aos tipos sem patilhas. A precisão e a objectividade 

da fotografia eram preferidas para ilustração.

“No seu trabalho pioneiro como principal defensor da Nova Tipografia, 

Tschichold fez uma contribuição para o design gráfico modernista que é 

duradoura e omnipresente. Através da sua escrita e das suas inovações 

tipográficas, não só divulgou os princípios da Nova Tipografia, como 

também os conceitos do construtivismo russo e da Bauhaus em toda a 

Europa e América do Norte. A sua influência no design gráfico contem-

porâneo continua a ser imensurável.”96

Robin Kinross97 refere que, apesar de toda a importância que veio a ter 

no design gráfico do século XX, no período entre as duas guerras, a nova 

tipografia era um assunto bastante minoritário e pouco relevante, tra-

tado apenas por um pequeno grupo de pessoas espalhadas pela Europa. 

A reforçar esta ideia está o facto de Tschichold ter publicado listas com 

nomes e endereços desses mesmos designers, no livro Die neue Typogra-

phie (A Nova Tipografia, 1928) e mais tarde no livro Eine Stunde Druckges-

taltung (Uma hora de Design Tipográfico, 1931).

Para além dos designers alemães que dominavam estas listas, estavam 

também presentes nomes da Holanda (Piet Zwart, Paul Schuitema), da 

Checoslováquia (karel Teige), da Áustria (Lajos Kassák), da União Soviética 

(El Lissitzky) e da França (Theo van Doesburg, Hans Harp, Cassandre, Tris-

tan Tzara). E algumas destas pessoas eram membros da associação “The 

Ring Neuer Werbegestalter”. Era, portanto, um meio restrito.

IMAGEM 28

Jan Tschichold, páginas  
28 e 29 do livro Eine Stunde 
Druckgestaltung (Uma lição 
de design), 1930.
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98  As prensas e máquinas  

de composição mecânica 

Linotype e Monotype 

estavam naquela altura a ser 

bastante difundidas na Grã-

Bretanha, e a qualidade da 

tipografia, parecia (aos 

reformistas) tão medíocre 

como a que antes tinha 

provocado a rebelião de 

Morris. 

Robin Kinross, 2004,  

Op. Cit., p. 64.
99  “Although a machine-

made thing can never be  

a work of art in the proper 

sense, there is no reason 

why it should not be good in 

a secondary order – shapely, 

smooth, strong, well fitting, 

useful; in fact, like a 

machine itself. Machine-

work should show quite 

frankly that it is the child of 

the machine.” W.R. Lethaby, 

“Art and workmanship”, The 

Imprint, no. 1, Janeiro 1913, 

pp. 2,3. Citado em Robin 

Kinross, 2004, Op. Cit., p. 65.

5. Abordagem tipográfica tradicionalista

A década de 1920 assistiu à fermentação, tanto das ideias radicais que 

temos vindo a referir, como de ideias conservadoras e tradicionalistas, 

que procuravam reviver os pontos altos da história da tipografia, porque 

os seus defensores acreditavam que estes representavam valores que pre-

cisavam de ser recuperados, na sociedade que na altura sofria os efeitos 

negativos da industrialização.

Este movimento de reforma da impressão começou a ganhar forma na 

Grã-Bretanha nos anos imediatamente antes da Primeira Guerra Mun-

dial, e como um seguimento dos ideais anteriormente defendidos por 

William Morris, na sua luta por padrões elevados e por uma consciência 

das qualidades estéticas na impressão. No entanto, o movimento refor-

mista discordava da atitude de Morris perante a máquina, aceitando-a e 

acreditando que a qualidade tipográfica podia ser alcançada também 

com os processos mecânicos, dotando as novas máquinas de matrizes 

tipográficas de qualidade.98

De acordo com Robin Kinross, o primeiro foco mobilizador do 

movimento reformista foi o jornal The Imprint, publicado entre 

Janeiro e Novembro de 1913. Embora fosse uma produção indepen-

dente, o jornal pode ser encarado como representando exactamente 

a posição do movimento Arts & Crafts, distinguindo-se apenas na 

atitude perante a máquina, ao afirmar que “embora uma coisa feita 

à máquina nunca possa ser considerada uma obra de arte, não há 

razão nenhuma para que não deva ser boa, na sua categoria – bem 

talhada, suave, forte, bem ajustada, útil; no fundo, como a própria 

máquina. O trabalho da máquina deveria mostrar claramente que é 

filho da máquina (...).”99

Contribuíram também para este movimento reformista, um grupo de 

empresas e associações – The Fleuron (1923-30), Double Crown Club (desde 

1924), Curwen Press, Nonesuch Press (desde 1923) e Monotype Corpora-

tion – que durante os anos vinte viriam definir e impulsionar a reforma 

da impressão. Em diferentes áreas de trabalho, cada uma destas institui-

ções desenvolveu os temas do movimento: a crença na composição e 

impressão mecânicas, o revivalismo de fontes tipográficas históricas e 

uma abordagem do design que considerasse os aspectos aprovados pela 

história como algo a manter. Para zelar por estes objectivos existia a 

figura do tipógrafo, àquela data recentemente percebida.
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100  Breve texto que começou 

por entrar na Encyclopaedia 

Britannica (1929), no termo 

“typography”, depois foi 

reescrito e publicado no 

sétimo e último número  

do jornal The Fleuron (1930),  

e nos anos posteriores 

republicado separadamente 

em outras edições, incluindo 

vários em língua 

estrangeira. O texto também 

se encontra reproduzido em 

Stanley Morison, “First 

Principles of Typography”.  

In Typographers on Type. New 

York e London: W.W. Norton 

& Company, 1995. pp. 61-67.
101 “The Fleuron serviu como 

um veículo para a discussão 

dentro do movimento – ou 

clube – que naquela altura  

se estava a tornar 

internacional. Robin 

Kinross, 2004, Op. Cit., p. 73.

O mais relevante defensor e divulgador deste movimento foi Stanley 

Morison (1889-1967), designer, tipógrafo e historiador inglês, que ficou 

conhecido sobretudo por ter sido o designer da fonte Times New Roman 

(1932). A par de um trabalho prático de relevo na área da tipografia, 

Morison destacou-se por uma profunda reflexão teórica sobre a profissão. 

Essa reflexão iria contribuir para definir algumas das linhas fundamen-

tais da prática do design tipográfico até hoje, e muitos dos seus princí-

pios foram adoptados, de modo quase inquestionável, como regras, 

durante as décadas seguintes.

No seu artigo First Principles of Typography100, amplamente difundido 

pelo jornal The Fleuron101 (1930), Stanley Morison forneceu ao movimento 

reformista um resumo racional e metodológico da sua filosofia de design. 

O texto procurava afirmar a inviolabilidade de certos valores que regem 

a tipografia, como a “razão”, a “convenção” e a “compreensão do texto 

por parte do leitor”. First Principles of Typography serviu para reforçar a 

ideia de que, para o movimento reformista, a tipografia era quase sem-

pre a tipografia do livro (e de livros que consistem em texto contínuo, 

sem tabelas ou mesmo notas de rodapé). As restrições e tradições da 

tipografia do livro foram as bases a partir das quais Morison generalizou 

a teoria para a aplicar a todo o campo. Para além dos livros, Morison 

reconhecia também interesse na composição tipográfica publicitária, na 

qual a novidade e o jogo eram permitidos. [Por se focar essencialmente 

no livro, logo desde o início foi reconhecido que a publicação se devia 

chamar First Principles of Book Typography (Primeiros princípios da tipogra-

fia do livro)]. A ideia central de Morison focava-se no facto de a finalidade 

da tipografia do livro dever ser, acima de tudo, servir o leitor e a leitura 

e, neste seguimento, dever ser “invisível” e impessoal e só acessoria-

mente estética. Este artigo constituiu um testemunho tão importante e 

útil, que muitos profissionais da impressão o assimilaram quase de cora-

ção, elevando-o ao estatuto de autoridade “bíblica”.

Um dos aspectos mais importantes deste movimento reformista foi 

aquele que Robin Kinross designa por “hegemonia da invisibilidade”. 

Neste período, uma das instituições que mais defendia e divulgava a 

reforma da tipografia era a Monotype Corporation, que constituía uma 

referência para tipógrafos e impressores, devido à grande quantidade de 

material expositivo e informativo de qualidade que produzia, e com o 
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29. Jornal “The Fleuron”,  
1.º volume, 1930, do qual 
Stanley Morison foi  
co-fundador.
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102  Texto reproduzido em: 

Beatrice Warde, “The Crystal 

Gobelet or Printing Shoul be 

Invisible”. In Typographers on 

Type. New York e London: 

W.W. Norton & Company, 

1995, pp. 73-77.
103  São da sua autoria fontes 

como a Gill Sans, a Perpetua 

ou a Joanna.
104  “(...) even spacing  

is of more importance 

ypographically than equal 

lenght. Even spacing is a 

great assistance to easy 

reading...”. Gill, Essay on 

Typography, p. 91. 

Citado por Robin Kinross, 

Modern Typography: an essay  

in critical history. London: 

Hyphen Press, 200, p. 78.

qual contribuía para a educação de muitos profissionais. Beatrice Warde 

pertencia à Monotype Corporation e notabilizou-se pelo texto The Crystal 

Gobelet102, que publicou em 1932, e em que defendia a ideia de que a tipo-

grafia não se devia interpor entre o leitor e o texto, mas deveria, antes, 

(como um copo de cristal) ser um contentor transparente. Esta aparente-

mente invisível filosofia foi aplicada e aceite por todos os sectores do 

mundo da impressão, tanto ao nível da prática da profissão como do seu 

ensino.

Também Eric Gill (1882-1940), escultor, ilustrador e gravador, foi uma 

figura de relevo no panorama tipográfico inglês do início do século XX, 

que contribuiu, tanto a nível prático103 como teórico, para o movimento 

reformista. Na sua obra de referência Ensaio sobre a Tipografia, de 1931, 

Gill discute a tipografia, tanto ao nível da forma dos tipos como ao nível 

da composição. O autor considerava que no contexto que se vivia na 

Inglaterra de 1931, sofrendo os efeitos de uma industrialização violenta 

e desumana, a simplicidade sem decoração era tudo o que decentemente 

se podia esperar. O seu racionalismo também o fez defender a composi-

ção não justificada, alegando que, ao nível tipográfico, “o espacejamento 

uniforme tem mais importância do que o comprimento de linhas igual.”, 

e que “o espacejamento uniforme é uma grande ajuda à facilidade de 

leitura...”104. De acordo com Kinross, este ensaio é, portanto, muito mais 

radical do que muitos dos documentos produzidos no âmbito do movi-

mento da reforma tipográfica.

Tendo começado como um acérrimo defensor da Nova Tipografia, Jan 

Tschichold regressa, numa fase de posterior maturidade da sua vida, 

aos valores tradicionais da tipografia, facto que terá ocorrido tanto por 

motivos políticos como por motivos formais e estéticos.

O primeiro livro de Tschichold a indiciar esta sua mudança apareceu 

em 1935. Typographische Gestaltung condensava e desenvolvia o material 

de Die neue Typographie, mas sem o zelo missionário do livro anterior: 

Tschichold já não podia agir como porta-voz de um movimento que se 

encontrava espalhado e desmoralizado. Typographische Gestaltung estava 

interessado em detalhes da tipografia e tratava temas como “o mundo”, 

“a linha de texto”, “as ênfases no texto” ou “tabelas”. A exposição dos 

assuntos era mais calma do que no primeiro livro, e até o seu próprio 
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Jan Tschichold, capa do livro 
Typographische Gestaltung 
(Design Tipográfico), 1935.
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105  Robin Kinross, 2004,  

Op. Cit., pp. 125-126.
106  Robin Kinross, 2004,  

Op. Cit., p. 127.
107  Bill tinha sido aluno na 

Bauhaus de Dessau, e desde 

então tinha aderido à nova 

tipografia. Apesar de ser 

também pintor, escultor e 

arquitecto, Bill ganhava a 

vida sobretudo através do 

design gráfico e era um líder 

da emergente tipografia 

suíça. Robin Kinross, 2004, 

Op. Cit., p. 128.

design revelava a maturidade que o autor tinha adquirido naquela 

altura. (...) Tal como clarifica, a crença doutrinária nos tipos de letra 

sem patilhas, tinha sido diluída (apesar de não abandonada) e, dentro 

de determinados limites, tipos de letra diferentes poderiam ser mistu-

rados para alcançar efeitos estéticos, e sem considerar a sua proveniên-

cia histórica.105

Na sequência desta obra, que teve tradução em várias línguas nos 

anos seguintes, Tschichold viajou para vários locais para dar conferên-

cias, e para Londres, no âmbito de uma exposição que a editora Lund 

Humphries realizou sobre a sua obra. O seu trabalho começava a ter 

impacto no meio tipográfico britânico, e a Lund Humphries encomendou-

-lhe o redesign do seu papel de carta, e a Penrose o design de um volume do 

Penrose Annual (que saiu em 1938).

Kinross sugere que o contacto com o meio britânico teve também um 

papel na sua mudança para uma atitude tradicional, que se tornou mais 

evidente no final da década de 1930, e que, no fundo, “com o rompi-

mento com o modernismo, Tschichold regressou ao ponto de onde tinha 

partido: a tipografia tradicional, que, desta vez tinha absorvido um certo 

tom inglês.”106

A mudança de atitude de Tschichold torna-se evidente a seguir à sua 

emigração forçada pela perseguição nazi. Em Março de 1933, Tschichold 

foi preso juntamente com a sua mulher, sob a acusação de ser um “bol-

chevique cultural” e de ter criado “uma tipografia anti-alemã”. Foi depois 

libertado, mas afastado de seu cargo de ensino na cidade, o que o levou 

a emigrar para a Suíça, onde permaneceu de 1933 a 1946.

Tschichold revelou que esta mudança de atitude em relação ao design 

e à tipografia, se deveu a esta opressão nazi. Para ele, a atitude intole-

rante da Nova Tipografia tinha um paralelo relativamente à inclinação 

germânica para o absoluto, à sua vontade militar de impor ordem e à sua 

pretensão de domínio exclusivo, que desencadearam a tomada de poder 

de Hitler e a segunda guerra mundial. Esta acusação foi feita, por escrito, 

em 1946, em resposta a um ataque que Max Bill107 lhe dirigiu, por causa 

da sua mudança de posição.

Durante a sua estadia na Suíça, Tschichold trabalhou para editoras 

(principalmente Birkhäuser, Holbein-Verlag e Benno Schwabe&Co), onde se 

notabilizou sobretudo por conseguir estabelecer regras de composição 

para livros de grandes tiragens, e assim, melhorar a qualidade das publi-
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108  Editora fundada  

em 1935 por Allen Lane, com 

a intenção de fornecer livros 

de qualidade a baixo custo,  

que fossem vendidos não só 

em livrarias, mas também 

em estações ferroviárias  

e em lojas em geral. 

Revolucionou a publicação  

na década de 1930 com  

a criação dos livros de bolso.
109  Richard B. Doubleday, 

“Ressurgence of Classical 

Design”. In Jan Tschichold: 

Master Typographer. His 

Life, Work & Legacy. London: 

Thames and Hudson, 2008, 

p. 269.
110  Idem, Ibidem.

cações, usando uma tipografia clássica, sóbria e de qualidade, ao gosto 

do público suíço da época. Este seu trabalho editorial na Suíça chamou a 

atenção dos ingleses, que o consideraram a pessoa ideal para redesenhar 

os Penguin Books108, numa época em que se reconhecia cada vez mais a 

importância da aparência dos livros para a sua venda, e em que a pro-

cura de designers competentes estava a aumentar.

“O convite da Penguin deu-lhe a oportunidade de desenvolver um novo 

conjunto de regras tipográficas, pondo assim em prática os conheci-

mentos que tinha adquirido durante os anos de trabalho editorial na 

Suíça, exercitando as suas teorias tipográficas e aplicando o seu 

conhecimento clássico e histórico sobre tipografia, à produção em 

massa de livros.”109

Tschichold decidiu conferir um aspecto prático à editora Penguin, que 

iria servir para um grande número de livros e alcançar equilíbrio, con-

sistência e legibilidade. Na sua perspectiva, a adesão aos pilares da tipo-

grafia clássica – legibilidade, equilíbrio nos tipos de letra, margens gene-

rosas, contraste, simplicidade, e filetes e ornamentos integrados – fazia 

parte das funções do livro. Preferia tipos de letra clássicos para longas 

páginas de texto, notando que: “Boa tipografia tem que ser perfeita-

mente legível e é resultado de um planeamento inteligente. Os tipos de 

letra clássicos como o Garamond, Janson, Baskerville e Bell são indubita-

velmente os mais legíveis.” 110

Inspirado na ideia de que a tipografia não é mais do que um instru-

mento para estabelecer uma correcta comunicação entre o autor e o lei-

tor, Tschichold submeteu, as edições a um meticuloso programa de 

design, e formulou um conjunto de regras a aplicar-lhes: as “Penguin 

Composition Rules”. Criou grelhas para todas as séries, nas quais eram 

detalhadas as margens, títulos, ornamentos, símbolos, etc.  

Não havia uma tipografia comum a todos os livros. A escolha da fonte 

dependia do conteúdo do livro, o que implicava um design particular 

para cada um dos títulos. Ao todo, Tschichold projectou cerca de 500 

livros para a Penguin, nos quatros anos em que viveu em Londres para 

realizar este trabalho. Criou também uma versão definitiva para o sím-

bolo e modificou levemente as capas dos livros da série principal, assim 

como das séries Puffin e Pellican, mais tarde.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_Lane&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livraria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_ferrovi%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_bolso
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Logos da editora Penguin, 
1947. Jan Tschichold 
redesenhou o símbolo 
originalmente criado por 
Edward Young, em 1935.

IMAGEM 33

Jan Tschichold, capa  
para o livro The Tragedy  
of Macbeth de William 
Shakespeare. 1950.

IMAGEM 34

Jan Tschichold, capa para  
o livro The Centuries’s Poetry, 
volume 1: Chaucer to 
Shakespeare. 1949.

IMAGEM 35

Jan Tschichold, capa para  
o livro The Great Gatsby  
de F. Scott Fitzgerald. 1950.

IMAGEM 36

Jan Tschichold, capa para  
o livro Life in Shakespeare’s 
England de John Dover 
Wilson. 1949.

IMAGEM 31

Jan Tschichold, grelha  
de construção das capas  
dos livros da série  
“King Penguin”, 1948.
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Nas palavras de Meggs, Tschichold passou a considerar que os designers 

gráficos deviam trabalhar numa tradição humanista que envolvesse as 

épocas históricas e que bebesse do conhecimento e das realizações dos 

antigos mestres tipógrafos. Continuava a achar que a Nova Tipografia era 

adequada para a publicidade e para a comunicação sobre a pintura e arqui-

tectura contemporâneas, mas também acreditava que era loucura usá-la, 

por exemplo, num livro de poesia barroca, e considerava “uma verdadeira 

tortura” ler páginas e páginas de tipos sem patilhas.111

Ainda que grande parte de seu trabalho posterior empregasse a orga-

nização simétrica e tipos de letra clássicos, com patilhas, Tschichold 

defendia a liberdade de pensamento e a expressão artística, chegando 

mesmo a defender o uso ocasional da tipografia ornamental conside-

rando que tinha “um efeito renovador, como uma flor em terreno 

rochoso”. Dava agora mais valor à liberdade individual e referia-se à sua 

história pessoal, observando que talvez fosse necessário uma pessoa per-

der a liberdade para que pudesse descobrir o seu verdadeiro valor.

Tschichold regressou à Suíça em 1949, onde continuou a escrever e a 

trabalhar sobre design e tipografia, até à sua morte, em 1974. A sua 

retoma da tipografia clássica contribuiu para restabelecer a tradição 

humanista no design de livros e deixou uma marca bastante importante 

no design gráfico do século XX.

Concluindo, podemos afirmar que paralelamente ao modernismo, surgiu 

uma corrente tradicionalista que defendia a tipografia tradicional, como o 

caminho correcto para colmatar a falta de qualidade tipográfica originada 

pela revolução industrial. Esta corrente pode considerar-se como conse-

quência da filosofia do movimento Arts and Crafts, que igualmente defendia 

uma maior qualidade na produção, mas aqui sem excluir a produção meca-

nizada que tinha vindo para ficar. Pretendia-se assim dotar as tipografias e 

os praticantes da tipografia de meios capazes de alcançar melhores resulta-

dos e procurava-se buscar referências no trabalho de qualidade do passado.

Nestas correntes reformistas, destacaram-se figuras como Stanley 

Morison (com o artigo First Principles of Typography), Beatrice Warde (com 

o texto The Crystal Gobelet), Eric Gill (com a sua produção tipográfica e o 

seu Ensaio sobre a Tipografia) e Jan Tschichold, marcante de toda a tipogra-

fia e design do século XX, tanto a este nível reformista e tradicionalista 

como ao nível da Nova Tipografia, numa fase anterior.
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6. Estilo Suíço ou Estilo Tipográfico Internacional

É sabido que a disseminação do modernismo e em especial do moder-

nismo no design gráfico (sobretudo as ideias da Nova Tipografia) se 

deveu, por um lado, a algumas publicações com alcance internacional, e 

por outro lado, se deveu aos conflitos europeus e à consequente emigra-

ção dos seus primeiros defensores (localizados inicialmente na Europa 

central, principalmente na Alemanha).

Essas emigração ocorreu de acordo com as idiossincrasias de cada desig-

ner, que motivado por laços de amizade, familiares ou outros, ou por res-

trições económicas, escolheu o seu destino. Por isto, a disseminação 

destas correntes noutros pontos do globo, ocorreu sem regras específicas.

Na sequência dos movimentos artísticos de vanguarda e da Nova Tipografia 

surgiu, no pós-Segunda Guerra Mundial, na Suíça, aquela que viria a ser a 

escola de design mais marcante do século XX – a Escola Suíça ou o Estilo 

Tipográfico Internacional, como também ficou conhecido devido ao âmbito 

geral que alcançou, proporcionado pelos movimentos migratórios.

Este “estilo”, caracterizado sobretudo pela clareza e objectividade, teve 

grande importância durante as décadas de 50 e 60, um pouco por todo o 

mundo, e a sua influência continua até aos dias de hoje. As suas principais 

características prendem-se com a unidade na disposição dos elementos grá-

ficos, obtida pelo uso de grelhas matematicamente construídas, com o uso 

da fotografia, de modo claro e objectivo, com a apresentação das informa-

ções (visuais e verbais) de modo claro e factual e com o uso de tipografia 

sem patilhas, com textos alinhados à esquerda e não justificados. Os pionei-

ros deste movimento acreditavam que a tipografia sem patilhas expressava 

o espírito de uma era mais progressista e que as grelhas matemáticas eram 

o meio mais legível e harmonioso para estruturar a informação.

Tão ou mais importante do que o aspecto visual que este movimento veio 

trazer ao design gráfico, é a atitude desenvolvida pelos seus pioneiros relati-

vamente à profissão. Estes precursores definiram o design como uma activi-

dade socialmente útil e importante, em que a expressão pessoal e as solu-

ções excêntricas eram rejeitadas, e em que era adoptada uma abordagem 

mais universal e “científica” para a solução dos problemas de design. Os 

designers definiram assim o seu papel, não como artistas, mas como “canais 

objectivos para a disseminação de informações importantes entre os com-

ponentes da sociedade”112, em que clareza e ordem eram as palavras-chave.
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A Suíça tornou-se o centro da tipografia moderna após o rescaldo da 

Segunda Guerra Mundial, facto que se deveu, em grande parte, à neutra-

lidade do país neste conflito (que lhe possibilitou um desenvolvimento 

contínuo desta área), mas também a outros factores. De acordo com 

Robin Kinross113, em primeiro lugar, a Suíça foi um país em que desde 

cedo o design gráfico foi entendido e praticado de uma forma bastante 

clara, havendo já na década de 30 uma clara consciência da profissão, 

com o uso da fotografia e da fotomontagem, em imagens claras, simples 

e destinadas a servir a comunicação. Em segundo lugar, existia neste 

país uma tradição democrática muito forte, em que regras e limitações 

eram bastante bem aceites, e em que os anúncios eram vistos como um 

meio essencial de comunicação. As ideias de estabilidade, continuidade 

e igualdade estavam fortemente enraizadas na sociedade, o que possibi-

litava o desenvolvimento de um design gráfico que poderia aspirar a ser 

“funcional”, no sentido de ser um meio discreto para a comunicação de 

informações úteis. Por outro lado, a forte tradição artesanal, transpor-

tada para a produção industrial, originou naquele país um tecido empre-

sarial caracterizado por pequenas e auto-suficientes unidades de fabrico, 

em que as capacidades de manufactura eram combinadas com tecnolo-

gias avançadas. Isso, no campo da impressão, ajudou a diminuir a divi-

são entre a produção e o design. 

Para além disto, o design foi também integrado na educação dos 

impressores, assim como a educação dos designers foi baseada em conhe-

cimentos de impressão, tanto manual como mecanizada. Esta boa rela-

ção entre designers e impressores fazia com que a tipografia e o design 

suíço tivessem uma base mais forte.

6.1. Pioneiros

De acordo com Lewis Blackwell114, as raízes da Tipografia Suíça são resul-

tado da prossecução dos ideais da Bauhaus e da Nova Tipografia, e têm 

ligações aos artistas do movimento De Stijl, e à sua redução da forma a 

blocos rectangulares e linhas. 

Uma das primeiras figuras de influência para a definição do design 

suíço, é Ernst Keller (1891-1968), designer que leccionou na Escola de 

Artes Aplicadas de Zurique, de 1918 a 1956, e que teve entre os seus pri-

meiros alunos Theo Ballmer (1902-65)115, Adrian Frutiger (n. 1928) e 

Edouard Hoffman (1854-1914), que iriam notabilizar-se neste contexto. 

113  Robin Kinross, 2004,  

Op. Cit., p. 146.
114  Lewis Blackwell,  

Op. Cit., p. 88.
115  TL: Theo Ballmer (1902-

1965) ficou conhecido como 

um dos “heróis do design 

modernista”. Os seus 

cartazes dos anos 1920 e 30 

ficaram famosos, e deixaram 

o seu trabalho como 

fotógrafo, desenhador de 

letras, professor e tipógrafo 

quase não registado. 

Diversas biografias curtas 

referem que Theo Ballmer 

foi aluno da Bauhaus, mas 

na verdade, quando ele foi 

para a Bauhaus era já um 

designer estabelecido. 

The Joseph M. Cohen Family 

Collection. Theo Ballmer. 

Biography. [em linha]. 

Consult. em 04/07/2013. 

Disponível em www: <http://

www.jmcohen.com/artist/

Theo_Ballmer/biography/>.
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[Edição original em língua 

inglesa: A History of Graphic 

Design, 1983. Presente versão 

traduzida da 4.ª edição 

americana, 2005], pp. 464-465.

Keller acreditava que a solução para um problema de design deveria sur-

gir a partir do seu conteúdo, e defendia a clareza, a simplicidade e o uso 

restrito de estilos de letra, procurando uma comunicação separada da 

bagagem da tradição e da confusão de associações desnecessárias. 

No entanto, pode entender-se que o discurso de fundação do design 

suíço teve início com o artigo Über Typografie116, de Max Bill (1908-1994), 

datado de 1946. Seguindo os princípios nele enunciados por Bill, come-

çou a formar-se uma ‘escola’ de tipógrafos, à medida que a geração mais 

jovem se formava e iniciava na profissão.

Os princípios de Bill tinham por base os anteriormente enunciados 

por Tschichold na Nova Tipografia: o uso do menor número possível de 

tipos e tamanhos de letra, o não espacejamento das minúsculas (que era 

na altura utilizado para dar destaque na língua alemã), o destaque de 

determinadas partes do texto através do itálico ou do bold do mesmo 

tipo de letra, as linhas compostas em versaletes apenas excepcional-

mente, e cuidadosamente espacejadas, e a utilização de não mais do que 

três blocos de texto diferentes.

Com formação em arquitectura, Max Bill era também pintor, escultor, 

professor e um notável e agressivo publicitário (no dizer de alguns um exce-

lente promotor de si próprio). Tinha uma visão alargada do modo como a 

tipografia modernista deveria evoluir no mundo moderno e mecanizado, 

mas faltavam-lhe conhecimentos sobre o funcionamento da tipografia e 

também o requinte e a preocupação com o detalhe de Tschichold.

Para além de todas estas áreas, Max Bill notabilizou-se também pela 

sua associação ao movimento da Arte Concreta, ao qual se juntou em 

1931. O manifesto da Arte Concreta foi enunciado em Abril de 1930 por 

Theo Van Doesburg (onze meses antes da sua morte), e defendia “uma 

arte universal de clareza absoluta baseada na construção aritmética, em 

que as pinturas eram totalmente estruturadas com elementos visuais 

puros, matematicamente exactos – planos e cores.”117 Pretendia livrar-se 

de qualquer associação simbólica com a realidade, argumentando que as 

linhas e as cores são concretas e valem por si próprias. E uma vez que 

estes elementos não possuem significado externo, os resultados desta 

arte são puramente abstractos. 

De acordo com Meggs, o design gráfico é, de certo modo, a antítese 

deste conceito, já que sem significado simbólico ou semântico, a mensa-

gem deixa de ser uma comunicação gráfica, para se tornar arte plástica. 
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No entanto, os conceitos da arte concreta podem, ainda assim, ser apli-

cados ao aspecto estrutural do design gráfico. A evolução da arte e do 

design de Bill, ao longo dos anos 40, baseou-se no desenvolvimento de 

princípios coesos de organização visual. Assim, é possível perceber no 

seu trabalho a divisão linear do espaço em partes harmoniosas, o uso de 

grelhas modulares, progressões aritméticas e geométricas, permutações 

e sequências, e a conjugação de relações contrastantes e complementa-

res num todo ordenado. Em 1949 ele concluía: “É possível desenvolver 

uma arte baseada em grande parte no pensamento matemático”.118

Com toda esta bagagem artística, cultural e profissional, Max Bill 

começou em 1950 a leccionar na Hochschule für Gestaltung em Ulm 

(Escola Superior de Design de Ulm), na Alemanha, desenvolvendo um 

curriculum que unia o seu background como aluno da Bauhaus e o ensino 

do Estilo Suíço, com uma tentativa de alcançar um testemunho univer-

sal sobre a tipografia. 

A Escola de Ulm, que funcionou de 1952 até 1968, é considerada uma 

das mais importantes entidades criadas a seguir à segunda guerra mun-

dial. A semelhança entre a marca profunda deixada pela Bauhaus no 

design dos anos 20 e a influência poderosa que esta escola teve a nível 

teórico, prático e docente, torna legítima uma comparação directa entre 

as duas119, caracterizando-se esta sobretudo pela abordagem científica e 

metodológica na solução de problemas de design. Entre os seus co-funda-

dores estão figuras importantes do “Estilo Suíço”, como Inge Aicher-

-Scholl (1917-1998), Otl Aicher (1922-1991) e Max Bill (1908-1994), (tendo 

Max Bill sido seu director entre 1954 e 1956).

Otl Aicher (1922-1991) desempenhou um papel importante na criação 

do programa de design gráfico da escola. O tipógrafo inglês Anthony 

Froshaug (1918-1984) foi também uma personalidade importante nesta 

instituição de ensino, tendo entrado para o corpo docente, para leccio-

nar design gráfico, em 1957, e perma-

necido até 1961. Froshaug instalou 

na escola a oficina de tipografia, e 

coube-lhe a realização do projecto de 

design dos primeiros cinco números 

da revista de Ulm, que é paradigmá-

tica do movimento do Estilo Tipográ-

fico Internacional.

IMAGEM 37

Max Bill, capa para o livro  
Die Farbe (A cor), editado 
pelo Zurich 
Kunstgewerbemuseum 
(Museu de Artesanato de 
Zurique), 1944. O catálogo 
(de formato A5), com 
introdução de Johannes Itten, 
contém ensaios sobre ciência 
e psicologia da cor.

IMAGEM 38

38. Anthony Fraushaug,  
capa para o Quarterly Bulletin 
da Escola de Ulm, 1958. Esta 
capa apresenta uma grelha 
com quatro colunas, e usa 
apenas dois tamanhos de 
tipos. O formato é quase 
quadrado.
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Anton Stankowski (1906-1998), alemão de nascimento, é outro nome 

que importa referir enquanto figura pioneira do design suíço, que se 

destacou sobretudo pelo uso da fotomontagem e da fotografia com gran-

des ampliações, com as quais obtinha padrões, formas e texturas abs-

tractas. Estabelecia com o seu trabalho um diálogo muito próprio entre 

o design gráfico e a pintura. A parte mais notória do seu trabalho teve 

lugar após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a criar formas 

visuais para comunicar processos invisíveis e forças físicas. “Stankowski 

enfrentou o desconhecido, que ia da energia electromagnética às opera-

ções internas de um computador, e transformou em projectos visuais o 

conceito subjacente a essas forças.”120

6.2. Desenvolvimento

O desenvolvimento do Estilo Tipográfico Internacional ocorreu funda-

mentalmente em duas cidades do norte da Suíça, separadas apenas por 

80 km: Basileia e Zurique.

Emil Ruder (1914-1970), foi uma importante figura do movimento, 

que ensinou tipografia na Allgemeine Gewerbeschule Basel (Escola geral 

de comércio de Basileia), desde 1942 até à data da sua morte em 1970, e 

deixou a sua marca, tanto pela via do ensino, como por ser um dos mais 

sérios e claros praticantes da tipografia suíça. A sua busca (semelhante à 

de Max Bill) consistia no alcance de uma lógica matemática e rigorosa 

para o design gráfico. Nas suas aulas, procurava fazer parar os estudan-

tes e levá-los a apreciar o valor do espaço branco e dos ritmos formais em 

relação à tipografia. Sublinhava que o espaço vazio era uma parte tão 

crucial do design como as áreas impressas e encorajava uma selecção 

limitada de tipos de letra, pesos (dos tipos de letra) e estilos. Mas tam-

bém apreciava a novidade e o dinamismo nos layouts, sem que houvesse 

comportamentos inexplicáveis. Ao contrário de outros teóricos suíços, 

Ruder não se opunha ao texto justificado, vendo isso por vezes como 

sendo preferível à mancha irregular (à direita) causada pelo texto ali-

nhado à esquerda, uma vez que equilibrava os blocos de texto e evitava 

que a composição se tornasse numa massa densa.121

Outro dos principais teóricos e práticos do estilo suíço foi o contem-

porâneo de Ruder, Josef Müller-Brockmann (1914-1996). O seu contri-

buto foi feito através de inúmeros projectos, da docência na Kunstwer-

beschule Zurich (Escola de artes e publicidade), e da contribuição para 

IMAGEM 39

Anton Stankowski, capa do 
calendário para a Standard 
Elektrik Lorenz AG, 1957. 
Uma configuração radial 
simboliza transmissão e 
irradiação fazendo referência 
aos produtos de rádio  
e telefonia do cliente.
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diversas publicações que bastante divulgaram o design suíço. Entre 

elas estão a participação na revista Neue Grafik / New Graphic Design / 

Graphisme actuel (Novo Design Gráfico), publicada de 1958 a 1965, e o 

livro Gestaltungsprobleme des Grafikers (O artista gráfico e os seus proble-

mas de design), de 1961, que se tornou num documento primordial na 

divulgação internacional da tipografia suíça e dos seus métodos. Nele, 

Müller-Brockmann enunciou detalhadamente os princípios desta 

“nova arte gráfica” e explicitou todo o programa: “procurava-se a impes-

soalidade e a objectividade, através da eliminação de efeitos decorati-

vos ou expressivos (...) e através da aplicação de uma grelha estrutu-

rante. A restrição de tamanhos e tipos de letra (sanserif [sem patilhas] é 

‘a expressão da nossa era’ e é adequada para ‘quase todo o trabalho 

tipográfico’); o uso de texto não justificado (embora o texto do livro 

fosse justificado); o uso da fotografia em detrimento da ilustração, com 

o desenho permitido nos diagramas.”122

De acordo com Blackwell123, a capacidade visual de Müller-Brockmann 

(manifestada em cartazes e livros) trouxe beleza dramática aos princípios 

redutores por detrás do Estilo Internacional. Foi mais longe do que Ruder 

e Bill, ao estabelecer leis, propondo um “design objectivo”, liberto das 

expressões subjectivas e do gosto pessoal dos designers, que represen-

tasse uma comunicação puramente funcional. Opunha-se à combinação 

de tipos de letra de famílias diferentes, ou até de diferentes formas da 

mesma família. Tamanhos diferentes também deveriam ser evitados, e a 

área de texto deveria ser tão compacta quanto possível. A entrelinha não 

deveria permitir que nenhuma linha parecesse isolada e o espaço entre 

palavras deveria ser uniforme. Preferia tipos de letra sem patilhas por 

serem desprovidos de “decoração” e “ornamentos”, por não terem pati-

lhas nem diferenças de espessura nas diversas partes dos caracteres. 

IMAGEM 40

Josef-Müller Brockmann, 
cartaz Beethoven, 1955. 
127,5 x 90,3 cm.

IMAGEM 41

Carlo Vivarelli, capa do 
primeiro número da Revista 
Neue Grafik, 1958.

IMAGEM 42

Josef-Müller Brockmann, 
capa do livro 
Gestaltungsprobleme, 1968.
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Acreditava que, para a maioria das funções, tanto os tipos de letra com 

patilhas como os sem patilhas funcionavam igualmente bem.

 “Müller-Brockmann buscava uma forma absoluta e universal de 

expressão gráfica por meio de uma apresentação objectiva e impessoal 

(...).”124 Os projectos por si realizados nos anos 1950 são tão vivos e actuais 

hoje como eram à data em que foram criados, e comunicam a sua men-

sagem com intensidade e clareza. “Graças a seus projectos, textos e 

ensino, Müller-Brockmann tornou-se o designer suíço mais influente da 

época, enquanto o movimento nacional que ele ajudou a criar ultrapas-

sava as fronteiras do país.”125

Para além dos já enumerados, há ainda a referir os nomes de Armin 

Hoffmann (n. 1920), Carlo Vivarelli (1919-1986), Richard Paul Lohse 

(1902-1988), Siegfried Odermatt (n. 1926), ou Hans Neuburg (1904-1983).

6.3. Difusão

Em meados da década de 1950, esta ‘escola de tipógrafos’ suíça come-

çava a penetrar na consciência internacional, em parte devido à emi-

gração de designers influentes pela Europa e pelos EUA, mas também 

pela divulgação dos seus princípios através de publicações com alcance 

internacional. As principais foram a revista Neue Grafik / New Graphic 

Design / Graphisme actuel (Novo Design Gráfico) (1958-1965) e o livro Die 

neue Grafik / the new graphic art / le nouvel art graphique (A nova arte grá-

fica) (1959) por Karl Gerstner e Markus Kutter. A revista Graphis, tam-

bém com um público internacional, publicada a partir de Zurique 

desde 1944, negligenciou o fenómeno, estando interessada num tipo 

de arte gráfica mais tradicional. No entanto, em 1959, publicou um 

IMAGEM 43

Armin Hoffmann, cartaz para 
a produção teatral de Basileia 
de Giselle, 1959. Uma 
imagem fotográfica orgânica, 
cinética e suave contrasta 
vivamente com as formas 
tipográficas geométricas, 
estáticas e duras.

IMAGEM 44

Carlo Vivarelli (designer)  
e Werner Bischof (fotógrafo), 
cartaz Für das Alter (Para os 
idosos), 1949. A justaposição 
contrastante de uma 
fotografia orgânica,  
humana e com textura  
a uma tipografia geométrica 
angulosa intensifica  
o sentido de ambas.

IMAGEM 45

Hans Neuburg, cartaz para  
a exposição Konstrutive Grafik, 
1958.
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artigo de duas páginas, escrito por Emil Ruder sobre os “princípios sub-

jacentes a este novo movimento”, intitulado “The typography of order”126 

(A tipografia da Ordem).

A revista Neue Grafik, era editada por Müller-Brockmann, Richard 

Lohse, Hans Neuburg e Carlo Vivarelli. No primeiro número, os editores 

explicaram que pretendiam reproduzir na publicação uma colecção de 

trabalho que mostrasse as tendências mais significativas da Escola Suíça 

e pretendiam submeter esse trabalho à observação e à discussão públi-

cas. No sentido de alcançarem o seu objectivo inicial, de que a revista se 

tratasse de uma plataforma internacional, os textos dos artigos eram 

apresentados em três línguas127, em três colunas, disposta no formato 

quadrado, que se tornou habitual na Tipografia Suíça. Ao longo dos sete 

anos de publicação (em 18 números) o design da revista nunca foi alte-

rado, como que para exemplificar a natureza completamente objectiva 

da sua abordagem.

A revista Neue Grafik incluía uma quantidade substancial de artigos 

históricos acerca do design gráfico modernista, do período entre guerras, 

dominando assim o caminho na redescoberta deste trabalho e contri-

buindo para estabelecer uma tradição.128

Como confirmação da chegada deste ‘novo design gráfico’, um livro 

com um título quase idêntico ao desta revista foi publicado logo após o 

início da publicação da mesma: Die neue Graphik, da autoria de Karl Gerst-

ner e Markus Kutter. (O livro foi anunciado no segundo número da revista). 

Kutter era copywriter, e Gerstner tinha aprendido tipografia na Allge-

meine Gewerbeschule Basel (Escola geral de comércio de Basileia), sob a 

direcção de Ruder, e posteriormente trabalhado como designer para o 

estúdio de design Geigy e também como freelancer. Nascido em 1930, 

Gerstner representava a geração a seguir à de Max Bill (nascido em 1908) 

e à da maioria do grupo da Neue Grafik (do qual Vivarelli, nascido em 

1919, era o mais novo membro).

O livro de Gerstner e Kutter partilhava bastante com a revista Neue 

Grafik, tanto ao nível da forma como do conteúdo: o mesmo formato 

quase quadrado, com várias colunas, e a mesma triagem de exemplos his-

tóricos para formar uma sequência conducente ao ‘novo design gráfico’.

No mesmo ano da publicação do livro Die neue Graphik – 1959 – uma 

outra declaração de princípios da Tipografia Suíça apareceu: um número 

especial do Typographische Monatsblatter, com a contribuição de Gerstner 
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com o artigo Integrale Typographie. Neste texto ele reafirmava a tese de 

Max Bill em Über Typografie, de que a nova tipografia era “funcional ou 

orgânica”, sem a tensão ou os elementos semi-decorativos da anterior 

tipografia elementar. Gerstner designava esta abordagem como “inte-

gral”, sumarizando-a do seguinte modo: “A Tipografia Integral empenha-

-se na conjugação da linguagem e da tipografia resultando numa nova 

unidade, num todo superior. Texto e tipografia não são dois processos 

consecutivos em níveis diferentes, mas sim elementos interdependen-

tes.” Sugeria, assim, um alcance mais liberal do que o defendido por Max 

Bill para uma tipografia funcional. Incluiu até nesta obra uma série de 

anúncios para o New York Times, compostos num tipo com patilhas e 

sem uma grelha subjacente evidente.129

6.4. Tipografia

O argumento a favor dos tipos de letra sem patilhas promovido pelos 

tipógrafos suíços veio reforçar a anterior influência da Bauhaus, e levou 

à criação de dois dos mais emblemáticos tipos de letra do século XX: a 

Helvetica e o Univers. 

Estes tipos de letra representavam uma tentativa de encontrar fontes 

sem patilhas que se distinguissem dos geométricos da época da Bauhaus, 

que aperfeiçoassem os grotescos do século XIX (como o Akzidenz Gro-

tesk, bastante utilizado pelos pioneiros da Tipografia Suíça) e os tipos 

sem patilhas do período entre as guerras (como o Futura e o Erbar).

O Univers, embora tenha sido produzido em Paris, tem raízes suíças. 

O seu designer, Adrian Frutiger, nasceu na suíça e lá recebeu a sua edu-

cação, primeiro de compositor e depois de designer. A característica que 

mais distingue este tipo de letra é o facto de ser composto por uma famí-

lia de vinte e duas variantes. “A paleta de variações tipográficas – limitada 

a regular, itálico e bold na tipografia tradicional – foi septuplicada, e a 

nomenclatura convencional foi substituída por números. O peso normal 

ou regular com as relações corretas de branco e preto para a composição 

de livros é chamado Univers 55, e a família varia da Univers 39 (light/

extraestreita) à Univers 83 (larga/extrabold).”130

A outra fonte sem patilhas desta época e particularmente associada à 

Tipografia Suíça é a Neue Haas Grotesk, desenhada nas fundição Haas 

em Münchenstein, e mais tarde, aquando da sua comercialização na 

Alemanha, rebaptizada de Helvetica, numa alusão ao seu país de origem. 
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Tal como o seu primeiro nome sugeria, este tipo de letra era uma 

tentativa de aperfeiçoar o modelo do grotesco do século XIX. “As formas 

bem definidas e o excelente ritmo de formas positivas e negativas do 

Helvetica fizeram dele o tipo mais requisitado internacionalmente 

durante os anos 1960 e 1970.”131

6.5. Grelhas

“Trabalhar com o sistema de grelhas significa submeter-se a leis de 

validez universal. 

O uso do sistema de grelhas implica

o desejo de sistematizar, clarificar.

o desejo de chegar até ao essencial, de concentrar

o desejo de cultivar a objetividade em lugar da subjetividade

o desejo de racionalizar os processos criativos e técnicas

de produção

o desejo de rentabilidade

o desejo de integrar elementos de cor, forma e material

o desejo de conseguir domínio arquitetural sobre a superfície

e o espaço

o desejo de adotar uma atitude positiva para o futuro

o reconhecimento da importância da educação e o resultado do traba-

lho pensado num espírito construtivo.”132

IMAGEM 46

46. Max Miedinger,  
fonte Helvetica  
(antes Neue Haas Grotesk), 
1951.
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47. Adrian Frutiger,  
fonte Univers, Fundição 
Deberny & Peignot,  
1954-1957.
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Um aspecto fundamental do design suíço, e determinante para a disci-

plina de design gráfico foi a introdução de grelhas como elemento estru-

turante dos projectos. Pode considerar-se que a grelha é algo inerente ao 

design gráfico desde o seu aparecimento, já que, como nos explica 

Froshaug, “Typography is a Grid” – A tipografia é uma grelha, ou seja, o 

próprio sistema tipográfico é constituído por elementos modulares 

(caracteres) que interagem entre si e são organizados segundo uma geo-

metria estruturante.

“Mencionar tipografia e grelhas na mesma frase é uma redundância. 

A palavra tipografia significa escrever/imprimir usando elementos 

standard; usar elementos standard implica algumas relações modu-

lares entre esses elementos; uma vez que essa relação é bidimensio-

nal, isso implica a determinação de dimensões tanto verticais como 

horizontais.” 133

No entanto, e ressalvada esta abordagem, a grelha, neste sentido 

mais nítido e prático, surgiu com o design suíço, e como resultado 

de diversos factores e inf luências, tal como nos refere Richard 

Hollis134. Uma dessas inf luências foi a arquitectura. Uma fachada de 

um edifício moderno pode assemelhar-se a uma página em que os 

elementos são dispostos segundo uma estrutura subjacente, e em 

que o aspecto exterior é resultado dessa mesma estrutura. O facto 

de haver vários arquitectos a exercer design gráfico vem reforçar 

ainda mais essa relação. Outro aspecto prende-se com a pintura, 

sobretudo a de Mondrian, que se baseia e tira partido visual precisa-

mente da ideia da divisão do espaço em unidades – grelhas. É tam-

bém desta época o sistema de proporções Modulor, criado por Le Cor-

busier, que se baseava nas relações de proporção do corpo humano, 

e que despertou os designers para as proporções e relações dos ele-

mentos dentro das páginas.

Também o trabalho dos designers Max Bill, Lohse e Karl Gerstner 

– baseado em noções matemáticas e programáticas – constituiu uma 

grande inf luência no estabelecimento da grelha como elemento 

fundamental do design suíço. Outro aspecto que favoreceu a intro-

dução das grelhas foi o facto de a maioria das publicações suíças ser 

trilingue.
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Enquanto ferramenta de trabalho prático, 

a grelha foi introduzida bastante gradual-

mente no design gráfico, mas por volta dos 

anos 60 já se tinha tornado um procedi-

mento habitual. Müller-Brockmann no livro 

de 1961, Gestaltungprobleme des Grafikers (O 

artista gráfico e os seus problemas de 

design), em que apresenta os seus próprios 

métodos de trabalho, apresenta a grelha a 

um público vasto e internacional, de acordo 

com o alcance do livro. A grelha chegava 

para determinar o aspecto e os métodos do 

trabalho gráfico deste estilo.

Para preencher uma lacuna de informa-

ção prática sobre este assunto, o mesmo 

autor publica, em 1961, o livro Das Rastersys-

tem ais Hilfsmittel bei der Gestalîung von Inser-

aten, Katalogen, Aussterlungen usw. (O Sistema 

de Grelhas como uma ajuda no desenho de Anúncios, Catálogos, 

Exposições, etc,), em que, segundo as suas palavras, é feita “uma 

introdução ao espírito e aplicação do sistema, [juntando] 28 exem-

plos de grelhas, tomados da experiência prática.”135

De acordo com Müller-Brockmann, esta nova tendência do design 

gráfico caracterizava-se pela disposição do texto e das ilustrações 

segundo princípios rigorosos, procurando apresentar os assuntos de 

modo objectivo e procurando alcançar uma uniformidade na com-

posição de todas as páginas. Contudo, segundo ele, a grelha só por si 

não constituía nenhuma garantia de sucesso. “O sistema de grelhas 

põe nas mãos do desenhista nem mais nem menos do que um ins-

trumento útil que torna possível criar disposições de imagens e 

texto interessantes, cheios de contraste e dinâmicos, ainda que não 

seja, por si mesmo, uma garantia de êxito. (...) Mesmo nas soluções 

mais simples, o desenhador necessita um bom sentido da composi-

ção e sensibilidade para captar a sequência rítmica de imagens e 

texto.”136

Importa ainda referir que a grelha, tal como qualquer outro instru-

mento no processo de design gráfico, não é um absoluto. Deve ser usada 

IMAGEM 48

Karl Gerstner, anúncio  
para a firma de fotogravura 
Schwitter, 1957.
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com flexibilidade, e quando necessário, deve ser modificada ou até 

mesmo abandonada, com vista a uma solução mais adequada. A funcio-

nalidade é a característica principal de um sistema de grelhas.

Concluindo, podemos afirmar que existia uma relação entre a tipo-

grafia suíça e a arquitectura do mesmo período. As duas disciplinas 

tinham em comum uma preocupação com horizontais e verticais, 

com o posicionamento de interrupções num plano rectangular, e 

com proporções e relações. Tal como na arquitectura, a tipografia 

baseava-se geralmente numa grelha estrutural, o que se tornou uma 

característica fundamental de todo o sistema.137

O design suíço era tenso, inventivo e disciplinado, de pés bem 

assentes e com um uso refrescante do espaço. Era um sistema impes-

soal, objectivo e desprovido de ornamentos, que poderia ser adap-

tado a quase todos os tipos de objectos de design, desde cartazes até 

à papelaria de empresas. A sua disseminação por via da emigração e 

de obras traduzidas em várias línguas, permitiu que o mesmo tivesse 

tido um alcance mundial. Contudo, nos anos 70, a rigidez que carac-

terizava todo o sistema foi posta em causa e o declínio do Estilo 

Suíço começou a vislumbrar-se, dando lugar ao design pós-moderno, 

sem no entanto, ter verdadeiramente desaparecido, dadas as poten-

cialidades e qualidades que um vasto leque de designers ainda hoje 

lhe reconhecem.

Mais importante do que o legado visual deste estilo, foi a atitude 

perante a profissão que veio inaugurar. Os designers passaram a ser 

encarados não como “artistas”, mas como elementos difusores de 

informação entre diversas componentes da sociedade. Adoptou-se 

uma atitude mais científica na resolução de problemas e rejeitou-se 

o expressionismo e soluções excêntricas, numa busca pela clareza e 

pela ordem.
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7. Design Gráfico nos EUA

Nos Estados Unidos da América a evolução do design gráfico não se pro-

cessou exactamente do mesmo modo que na Europa, tendo este perma-

necido dominado pela ilustração tradicional até aos anos trinta, altura 

em que o modernismo começou a atravessar o atlântico. 

Este percurso do design não se pode dissociar do clima económico e 

social que se viveu ao longo do século. Após uma década de 20 cheia de 

vivacidade, em que o design começava a florescer, viveu-se uma década 

de 30 marcada, a nível mundial, pela depressão profunda, pelo desem-

prego e pelo crescimento do fascismo na Europa, o que se reflectiu e 

limitou todos os aspectos da vida, incluindo o design gráfico. No entanto, 

apesar de todas as dificuldades, mantinha-se uma atitude positiva, em 

que os produtos e a publicidade eram feitos de maneira a dar a ideia de 

que um mundo melhor estava para vir.

O modernismo rejeitava o passado, no sentido de caminhar em direc-

ção ao futuro, e assim, oferecer um novo começo. Tendo tido a sua génese 

na Europa, nos EUA, surgiu, sobretudo, como resultado da influência das 

vagas de imigração que ocorreram no início do século XX138, devido às 

perturbações causadas pela instabilidade política e pelas guerras. Nos 

EUA encontrou um terreno bastante fértil, dado o cansaço que existia 

entre os jovens designers, do tradicional e do medíocre, e o desejo simul-

tâneo de inovar esteticamente e de alcançar algo que fosse além do estilo 

e da cosmética. 

No entanto, os EUA beberam estas influências, mas acrescentaram-

-lhe o cunho da sua cultura, interpretando o que recebiam e fazendo à 

sua própria maneira. Como afirma Frank Lloyd Wright, nos anos 30, “Eu 

descobri que a América tem um carácter muito próprio – que em tudo o 

que fazemos aqui há um padrão visual distinto, decididamente diferente 

de tudo o que a Europa faz. Apesar de o nosso trabalho ser geralmente 

cru e pouco processado, parecemos ter a nossa própria concepção de 

escala e é maior do que a europeia; o nosso uso da forma é mais denso e 

mais vital; o nosso uso da cor é distintivamente nosso.”139 Ou, como nos 

afirma Meggs, “ao emprestarem livremente elementos da obra de desig-

ners europeus, os norte-americanos acrescentaram-lhe novas formas e 

conceitos. O design europeu era em geral teórico e altamente estrutu-

rado; o design norte-americano era pragmático, intuitivo e menos for-

mal em termos da organização do espaço.”140 Devido às características 
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particulares da sociedade americana daquela altura, que se afirmava 

como centro cultural, receptivo a novas imagens e ideias, uma aborda-

gem original do design gráfico teve lugar, dando destaque à “expressão 

de ideias e à apresentação franca e directa das informações”, e valori-

zando “a inovação técnica e a originalidade conceptual”. “Os designers 

procuravam, assim, solucionar problemas de comunicação e simultanea-

mente satisfazer uma necessidade de expressão pessoal.”141 “Se por um 

lado os europeus admiravam o dinamismo da actividade comercial 

norte americana, os norte-americanos por sua vez voltavam-se para a 

Europa em busca de cultura moderna e sofisticação.”142 Ao design gráfico 

deste período, Meggs chamou “Escola de Nova Iorque”.

Paul Rand (1914-1996), Lester Beall (1903-1969), Bradbury Thompson 

(1911-1995), Alvin Lustig (1915-1955), Alex Steinweiss (1916-2011), Saul 

Bass (1919-1996), William Golden (1911-1959) são exemplos de designers 

americanos (nativos) pioneiros do modernismo nos EUA.

Josef Albers, Walter Gropius, Herbert Bayer, Laszló Moholy-Nagy, Mar-

cel Breuer (todos pertencentes à Bauhaus) são exemplos de personalida-

des que emigraram na década de 30 da Europa para os EUA. Outros 

importantes designers que trilharam o mesmo percurso foram Will Bur-

tin (reconhecido designer alemão), Joseph Binder, Jean Carlu, George 

Giusti, Max Gschwind, Albert Kner, Walter Landor, Alexander Liberman, 

Herbert Matter, Ben Shahn, Xanti Schawinsky e Allen Hurlburt143, e 

também Alexey Brodovitch, George Tscherny (n. 1924, natural de Buda-

peste foi para os EUA ainda criança), entre outros. 

De entre todos os nomes citados, Paul Rand foi um dos principais 

pioneiros do design norte-americano. Rand possuía um amplo conhe-

cimento do movimento moderno, incluindo a obra dos construtivis-

tas, e de artistas como Klee ou Kandinsky. Esta formação levou-o a 

compreender que “as formas livremente 

inventadas podiam ter vida autossuficiente 

como ferramentas de comunicação visual, 

tanto no sentido simbólico como no expres-

sivo.”144 A sua capacidade para manipular a 

forma visual (estrutura, cor, espaço, linha) e 

para analisar o conteúdo da comunicação, 

reduzindo-a a uma essência simbólica, sem a 

deixar estéril ou monótona, permitiram a 

IMAGEM 49

Bradbury Thompson,  
páginas da revista Westvaco 
Inspirations (publicação  
de um fabricante de papel), 
1950.
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Rand exercer grande influência, desde cedo. “O lúdico, o visualmente 

dinâmico e o inesperado, com frequência encontravam expressão em 

seu trabalho.”145

Paul Rand iniciou a sua actividade no design gráfico, com apenas 20 

anos de idade, fazendo ilustrações para a companhia Metro Associated Ser-

vices. Dos seus primeiros trabalhos de destaque, há a referir a direcção de 

arte das revistas Apparel Arts e Esquire ( de 1936 a 1941) e o design de capas 

para a revista Direction (de 1938 a 1945). De 1941 a 1955, foi director de arte 

da agência Weintraub, onde o seu trabalho com o redactor Bill Bernbach 

(1911-1982) se tornou um modelo para toda a equipa de arte/redacção, “tra-

balhando em uníssono para criar uma integração verbo-visual sinergé-

tica.”146 Em campanhas para clientes como a loja de departamentos Ohr-

bach’s, Rand e Bernbach recorriam a trocadilhos divertidos e jogos de 

palavras sustentados pela integração dos elementos (fotografia, desenho e 

logótipo), e usando a imagem para reforçar visualmente o texto. 

Depois de deixar esta agência, Rand tornou-se profissional indepen-

dente, passando a dedicar-se bastante ao design corporativo de marcas. 

O seu livro Thoughts on design (Reflexões sobre design), de 1946, ilustrado 

com mais de oitenta trabalhos seus, inspirou toda uma geração de designers. 

“Rand sabia do valor dos sinais e símbolos comuns de entendimento uni-

versal como ferramentas para traduzir ideias em comunicação visual. Para 

envolver o público e comunicar de maneira marcante, sabia que o designer 

precisava alterar e justapor signos e símbolos. Às vezes era necessário reinter-

pretara a mensagem para transformar o banal em algo extraordinário.”147 

O Seu trabalho caracteriza-se pela utilização de vários tipos de contastes: 

IMAGEM 50

Paul Rand, capa para a revista 
Direction, Dezembro de 1940.
As capas criadas para esta 
pequena publicação anti-
fascista representam o período 
mais experimental de Rand. 
Nelas Rand jogava com 
desenho, colagem e tipografia, 
transgredindo as convenções 
do design de capas de revista 
da altura. Neste número, o que 
se assemelha a um embrulho 
de Natal, está atado com 
arame farpado. Os pequenos 
pontos vermelhos podem ter  
o duplo sentido de festividade 
mas ao mesmo tempo de 
pintas de sangue, numa 
analogia à temática da guerra.
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Paul Rand, anúncio para a 
Westinghouse, 1962-1971.
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IMAGEM 52 - A, B, C

Paul Rand, postal para  
El Producto (marca  
de charutos), 1953-1957.

IMAGEM 53

Paul Rand, capa para o livro 
American Son de Alfred Knopf, 
1954.
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Paul Rand, capa para o livro 
Leave Cancelled de Nicolas 
Monsarrat, 1945.

IMAGEM 55

Paul Rand, capa para o livro  
Zen and Japanese Culture, 1958.  
O lettering assemelha-se a um 
desenho japonês a pincel, de 
uma montanha e uma paisagem.

IMAGEM 56

Paul Rand, capa para o livro  
The Captive Mind, de Czeslaw 
Milosz, 1955. Este grafismo 
remete para a ideia de uma 
máscara (objectos que Paul Rand 
adorava) e ao mesmo tempo dá 
uma ideia de aprisionamento.

quer ao nível da cor, sobrepondo, por exemplo, vermelho e verde, quer ao 

nível da forma, misturando formas orgânicas com formas geométricas, 

misturando elementos fotográfico com superfícies de cor chapadas, jun-

tando margens cortadas ou rasgadas com formas bem delineadas e mistu-

rando o padrão da textura tipográfica com a simplicidade do branco. 

E apesar de toda a sua criatividade visual, Rand via como finalidade 

principal do design a eficácia da comunicação, e entendia que o papel 

cultural do designer era o de elevar o gosto do público mais do que o de 

atendê-lo148. Durante o período inicial de sua carreira, realizou incur-

sões pelo vocabulário da arte moderna, mas nunca se afastou da acessi-

bilidade imediata da imagem.”149

Outra personalidade de relevo no design dos EUA é Alvin Lustig (1915-

1955). Lustig incutia no design a sua “visão subjectiva e os seus símbolos 

particulares”150. Dedicou a sua vida, interrompida precocemente por 

uma doença, à arquitectura, ao design gráfico e ao design de interiores, 

tendo mesmo, com apenas 21 anos, estabelecido uma empresa de pro-

jecto gráfico e impressão em Los Angeles. Ao nível do design gráfico 

notabilizou-se sobretudo na realização de capas de livros para a editora 

New Directions de Nova Iorque. Para este trabalho Lustig procurava símbo-
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53 54 55 56

52-B 52-C
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los que captassem a essência do conteúdo e tratava-os de modo a estabe-

lecer uma unidade entre a forma e esse mesmo conteúdo. Outra área em 

que se destacou foi a das capas de discos de música clássica. “Ao utilizar 

a montagem e a colagem, especialmente combinando recortes de papel 

colorido com fotografias e desenhos de traços económicos, ele e alguns 

outros estavam reutilizando os mesmos elementos da arte moderna 

europeia – principalmente usados por Matisse, Picasso e Miró – e impro-

visando uma linguagem visual flexível.”151

Saul Bass (1919-1996) foi outra importante e notória figura do design grá-

fico americano. Recebeu inspirações de Paul Rand no uso da forma e no 

equilíbrio assimétrico, mas “enquanto as composições cuidadosamente 

orquestradas de Rand usavam contrastes complexos de forma, cor e textura, 

Bass em geral reduzia [os] seus projectos a uma única imagem dominante.”152 

Saul Bass possuía uma capacidade notável para expressar a essência de um 

projecto com imagens que se tornavam símbolos. Reduzia as mensagens 

a imagens pictográficas, simples, sem as fazer parecer construtivistas. 
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Alvin Lustig, capa do livro  
The Wanderer de Alain 
Fournier, 195??.

IMAGEM 58

Alvin Lustig, capa do livro 
Anatomy for Interior Designers 
de Francis de Neufville 
Schroeder, 1948.

IMAGEM 59

Alvin Lustig, anúncio para 
exposição do seu próprio 
trabalho, 1949.

IMAGEM 60

Alvin Lustig, capa do livro  
A Season in Hell de Rimbaud, 
1945.
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153  Idem, Ibidem.

Formas irregulares são cortadas em papel com 

tesoura ou traçadas com pincel. Traçadas livre-

mente, letras decorativas são frequentemente 

combinadas com tipografia ou caligrafia. Existe 

uma energia robusta nas suas formas e uma qua-

lidade quase casual na sua execução. Embora as 

imagens sejam simplificadas a uma expressão 

mínima, não têm a exactidão da medida ou cons-

trução que poderia torná-las rígidas.153

Bass ficou conhecido sobretudo pela imagem 

gráfica integrada que criou para diversos filmes, 

tanto ao nível dos elementos gráficos impressos, como sobretudo, dos ele-

mentos em movimento, como é o caso dos genéricos. O primeiro filme a ter 

um programa de design completo foi The man with the Golden Arm de 1955.

Bass utilizava uma grande variedade de técnicas, que iam desde o 

mais simples recorte até à mais sofisticada fotografia de estúdio, mas 

mantinha sempre uma simplicidade e objectividade nas suas criações, 

que distinguiam o seu trabalho, e permitiam ao espectador interpretar 

o conteúdo imediatamente. Para além dos genéricos, Bass desenvolveu, 

também, diversos programas de identidade corporativa.

7.1. Design editorial nos EUA

O design editorial foi uma das principais e primeiras áreas do design a 

ser desenvolvida nos EUA. Uma das funções que teve maior destaque 

neste período foi a de director de arte, que antecedeu e ajudou a estabe-

lecer as bases da profissão de designer gráfico. O clube dos directores de 

arte de Nova Iorque foi fundado em 1920, e a sua exposição anual e o seu 

Anuário contribuíram para o reconhecimento dos designers.

Um dos primeiros e mais reconhecidos designers editoriais foi Ale-

xey Brodovitch. Nascido na Rússia, desenvolveu a sua carreira em 

Paris e, a partir da década de 30, nos EUA, onde se dedicou à actividade 

lectiva e se tornou director de arte da revista de moda Harper’s Bazar, 

tendo instigado toda uma nova abordagem ao design de revistas, 

baseado na ideia do contraste e da fluidez das páginas. Usou consisten-

temente temas experimentais, como efeitos cinematográficos, surrea-

lismo, cor, cultura, sobreposições, repetições e silhuetas nas páginas. 

Através do seu trabalho, Brodovitch mostrou que a figura do director 

IMAGEM 62

Saul Bass, cartaz  
para o filme Exodus, 1961.

IMAGEM 61

Saul Bass, cartaz para o filme 
The Man with the Golden Arm, 
1955.
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de arte era para as revistas uma importante 

força criativa, a par da do editor.

Outras figuras do design editorial também 

importantes foram Burtin e Leo Lionni (1910-1999) 

directores de arte da Fortune, Alexander Liberman 

(1912-1999) director de arte da Vogue, e Cipe Pine-

les (1910-1991) – que se iniciou como assistente de 

Agha na Vogue nos anos 30, e que teve um contri-

buto importante para o design editorial dos anos 

40 e 50, como directora de arte da Glamour, da Seventeen, da Charm e da Made-

moiselle. Otto Storch foi outra figura que se notabilizou no design editorial, 

sobretudo a partir 1958, com a renovação da revista feminina McCall’s. Storch 

concebeu uma surpreendente abordagem visual, em que tipografia e ima-

gem estabeleciam uma relação de complementaridade entre si, com os títulos 

fazendo geralmente parte das ilustrações e com fotografias bastante cuidadas 

e de grande tamanho, dado o formato da revista que era de 27x34,5 cm.

Foi uma era marcada por “grandes páginas, fotografias enormes e (...) 

design como componente importante do conteúdo”154, que, no final dos 

anos 60, devido a diversos factores, sofreu alterações. O aparecimento da 

televisão diminuiu o papel das revistas como entretenimento popular e 

fez decair as suas receitas publicitárias, impondo uma mudança. Por 

outro lado, um conjunto de preocupações públicas, como a guerra do 

Vietname, os problemas ambientais, os direitos das minorias e das 

mulheres, também impunham essa mudança em direcção a um con-

teúdo mais informativo. Problemas ambientais e algumas restrições de 

matérias-primas, como o preço do papel, determinavam uma diminui-

ção generalizada do formato dos periódicos, e levaram mesmo a que 

alguns tivessem deixado de existir.

IMAGEM 63

Alexei Brodovitch, páginas  
da revista Harper’s Bazaar.
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8. Design gráfico após a Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial (1939–1945), tal como a primeira, constituiu 

um momento de cataclismo. Durante o conflito, o design gráfico foi uti-

lizado politicamente, em mensagens visuais de grande impacto, destina-

das à percepção universal, e apoiando-se por isso, num largo uso da foto-

grafia. As pressões da guerra exigiam uma rápida e clara compreensão 

dos factos, e isso justifica a utilização de um meio objectivo como era a 

fotografia, mas também o desenvolvimento do design de informação 

(infografia), que teve nesta altura um ponto importante.

O pós-segunda guerra trouxe de novo a necessidade de reconstrução, 

que impulsionou a indústria e o comércio e resultou na “sociedade de 

consumo”. Assistiu-se nesta fase a um aumento dramático da utilização 

do design como ferramenta de apoio à comercialização de bens e servi-

ços, o que levou a uma especialização na sua prática e a que o design 

gráfico passasse a ser reconhecido como “uma profissão distinta e não 

apenas como o ramo de uma vocação do design geral”155. Lançavam-se, 

assim, as bases para a formação dos moldes da profissão como a conhe-

cemos hoje.

Os anos cinquenta e sessenta foram, portanto, uma fase de grande acti-

vidade industrial e comercial. O mercado era muito competitivo e as empre-

sas contratavam cada vez mais designers para publicitar os seus bens. Com 

o pós-guerra, a publicidade moderna teve uma propagação fulgurante, assu-

mindo um papel essencial no desenvolvimento da “sociedade de consumo”, 

em simbiose com o impulso espectacular dos media de massas.156 Vivia-se 

uma época de optimismo, de crescimento económico e prosperidade. As 

empresas acreditavam que “bom design é bom negócio”157, e neste sentido, 

perceberam a necessidade de desenvolverem imagens e identidades corpora-

tivas, como maneira de transmitirem a ideia de qualidade e fiabilidade, e 

assim, alcançarem boa reputação. Os designers passaram, então, a desenvol-

ver sistemas de imagem integrada, em que todos os objectos de comunica-

ção eram uniformizados, de modo a criar uma imagem coesa e ao serviço 

dos objectivos empresariais.

No final dos anos sessenta surgiram alguns designers gráficos, como o 

grupo Push Pin Studio (Milton Glaser, Seymour Chwast, Reynold Ruffins e 

Edward Sorel), influenciados pela Pop Art, que como se sabe, resultava de 

uma procura de inspiração na cultura popular e comercial. Também nesta 

década, a acção do design gráfico foi expandida a novas áreas da comunica-

IMAGEM 64

Milton Glaser, cartaz  
de Bob Dylan, 1967.
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ção visual, como a televisão e os genéricos de filmes. “(...) Desempenhava 

agora um papel cada vez maior na disseminação da publicidade cultural e da 

informação pública, bem como da publicidade comercial.”158 Paralelamente, 

decorriam importantes alterações a nível de impressão, utilizando o desen-

volvimento da tecnologia fotográfica, com a introdução em larga escala, a 

partir dos anos 50, do processo de impressão Offset159, que proporcionava 

mais controlo e criatividade e uma melhoria na qualidade das cores de 

impressão.

Nesta incessante busca pela atenção publicitária, novas abordagens ao 

design gráfico surgiram. É o caso do movimento Punk – “estilo vivo, 

rude e ready-made anárquico”, que “captou a energia e a fúria frustrada da 

cultura juvenil contemporânea” e “ridicularizou intencionalmente o 

requinte estético do Modernismo”160. Antevia-se, assim, uma grande 

mudança não só no design, mas também noutras áreas da sociedade.

Os anos setenta possibilitaram um maior acesso das populações à infor-

mação e à comunicação, o que fez com que houvesse uma tomada de cons-

ciência a diversos níveis. Assistiu-se a um período de mudança, em que se 

questionaram as tradições e as normas estabelecidas. “A contínua busca da 

igualdade pelas mulheres e pelas minorias, assim como a imigração, as 

viagens internacionais e a comunicação global, contribuíram para um 

clima crescente de diversidade cultural.”161 A era moderna parecia estar 

esgotada. “Indivíduos de várias áreas (arquitectos, economistas, feministas 

e até teólogos) adoptaram o termo pós-modernismo para expressar este 

clima de mudança cultural.”162 O design desta época veio por em causa os 

princípios prevalecentes desde a Bauhaus, desafiando a sua ordem e 

clareza.

Nos anos oitenta/noventa, a generalização do uso do computador e da 

internet originou uma revolução sem precedentes, que ultrapassou a de 

Gutenberg na sua magnitude.163 O uso do computador tornou possível que 

uma única pessoa passasse a controlar a maioria – ou até todas – as fases de 

um trabalho desde a definição do projecto até à gráfica. Fases essas que 

eram anteriormente realizadas por operadores especializados em cada 

uma delas. Tal facto veio proporcionar maior controlo sobre o processo e 

até mais liberdade criativa, também facilitada pelos avanços no software. 

Esta é uma época já fora do âmbito deste estudo, cujo âmbito temporal vai 

de 1945 a 1985, visto ser a época de trabalho do designer Sebastião 

Rodrigues.

IMAGEM 65

Milton Glaser, cartaz Art is... 
(Arte é...), 1996.
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S Í N T E S E  C ON C L U S I VA

Ao longo deste capítulo procurámos traçar uma panorâmica geral da 

evolução do design gráfico, desde a revolução industrial – momento que 

considerámos como o ponto chave para o seu início – de modo a poder-

mos ter uma visão alargada dos principais factores que determinaram a 

evolução da profissão e da disciplina ao longo do século XX.

Três factores foram determinantes para a evolução da disciplina, no 

sentido de se tornar naquilo que hoje conhecemos: a revolução indus-

trial e a mecanização; a evolução que esta mecanização trouxe à tipogra-

fia; e o percurso de vanguardas artísticas que revolucionaram a arte e o 

pensamento no início do século XX e que haveriam de marcar indelevel-

mente o design.

Destacam-se como os mais relevantes no processo da história do 

design gráfico do século XX: A Bauhaus (considerando também os ante-

cedentes), a Nova Tipografia (no qual se destaca a figura de Tschichold); a 

abordagem tipográfica tradicionalista (contemporânea da Nova Tipogra-

fia, mas com uma abordagem oposta); e o Estilo Suíço, ou Estilo Tipográ-

fico Internacional. O design gráfico nos EUA, embora tendo sido uma 

“importação” da Europa, não deixou de introduzir um cunho próprio e, 

em certa medida, diferenciador. O pós-segunda guerra mundial veio tra-

zer uma época de reconstrução e de prosperidade (que conduziria à 

“sociedade de consumo”), em que o design foi largamente utilizado como 

ferramenta de apoio à comercialização de bens e serviços. Data desta 

fase um grande desenvolvimento dos sistemas de identidade corporativa 

e também a expansão da acção do design gráfico a novas áreas, como a 

televisão e os genéricos de filmes. Este percurso viria a ser questionado 

nos anos setenta, com as correntes pós-modernistas, que indiciavam 

uma mudança cultural na sociedade. Contudo, a maior mudança iniciar-

-se-ia na década seguinte, com a generalização dos meios informáticos, 

que revolucionariam a sociedade de um modo geral, e também a área 

disciplinar do design gráfico, em particular.

Só a partir da compreensão deste contexto, poderemos estudar as 

artes gráficas e a profissão de designer gráfico no período do nosso 

estudo (1945-1985), considerando que as suas idiossincrasias se assu-

miram como condicionantes da profissão, e desse modo também deter-

minaram o seu percurso, temática que abordamos no capítulo seguinte.
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“The design process is thus a creative sandwich. The bread may 

be thick or thin, but the creative act is always in the middle (...)”

L. Bruce Archer, 1965

TL “O processo de design  

é uma sanduíche criativa.  

O pão pode ser grosso  

ou fino, mas o ato criativo 

está sempre no meio (...)”

L. Bruce Archer, Systematic 

Method for Designers. London: 

The Design Council, 1965.
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1  Thomas Phinney,  

A brief history of type. 1995. 

[Em linha]. [Consult.  

em 02-08-2011]. Disponível 

em www: <http://www.

graphic-design.com/Type/

history/index.html>.

N O T A I N T ROD U T ÓR I A

A profissão de designer gráfico nunca pode ser dissociada dos aspectos 

técnicos das artes gráficas, que em última instância, materializam os pro-

jectos. Assim, é importante percebermos a evolução das artes gráficas na 

segunda metade do século XX, e para essa compreensão ser mais eficaz, 

consideramos importante referir alguns aspectos seus antecedentes.

O século XX ficou marcado na história como um século de grandes 

transformações a todos os níveis. E as Artes Gráficas não foram excepção.

De acordo com Thomas W. Phinney1, pode considerar-se que existi-

ram quatro grandes momentos chave em todo o percurso das artes grá-

ficas, tendo dois deles ocorrido em pleno século XX. O primeiro desses 

momentos foi o da invenção da tipografia por Gutenberg (1450). O 

segundo, o da Revolução Industrial com a mecanização dos processos 

gráficos, o terceiro o do aparecimento da fotocomposição (que se deve 

aos progressos na área da fotografia), e o quarto o da introdução do com-

putador na tecnologia e no design gráficos. 

O intervalo temporal sobre o qual incide o presente estudo situa-se 

entre 1945 e 1985 (que corresponde ao período em que Sebastião Rodri-

gues desenvolveu o seu trabalho). São quatro décadas em que se assis-

tiu a duas das grandes revoluções nas artes gráficas, e de modo geral, 

pode dizer-se que existiram, durante este tempo, dois métodos de tra-

balho distintos: O método tipográfico, com os textos compostos em 

metal, e o método da fotocomposição, em que os textos passaram a ser 

compostos e obtidos em película (em vez de metal), de modo a melhor 

se adaptarem ao processo de impressão offset. O método da edição elec-

trónica, em computador, começou precisamente no final deste arco 

temporal, e como tal, não será aqui considerado.

Trata-se de um período bastante rico nas artes gráficas, com constan-

tes inovações e melhoramentos no processo, com o objectivo de respon-

der às necessidades da sociedade de comunicação. Coincidentemente, 

A profissão de designer gráfico
[1945 · 1985] 2
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também foi nesta altura que surgiu a figura do designer gráfico tal como 

a conhecemos hoje, enquanto elemento criativo e coordenador do pro-

cesso, desde o contacto com o cliente até ao objecto final impresso.

O trabalho de Sebastião Rodrigues, situado na segunda metade do 

século XX (1945-85), desenvolveu-se nesta época de grandes mudanças 

tecnológicas. Podemos dizer que teve início no momento em que a ter-

ceira revolução (da fotocomposição) se começou a concretizar, e que foi 

desenvolvido, inicialmente, recorrendo à composição em chumbo, e 

mais tarde, recorrendo à fotocomposição e à impressão offset (nunca 

tendo chegado a ser realizado com recurso aos meios digitais).

Sebastião Rodrigues era um profundo conhecedor das tecnologias 

gráficas e esse domínio talvez justifique, em parte, a superior qualidade 

do seu trabalho. Por tudo isto, para correctamente analisarmos e perce-

bermos a sua obra, torna-se necessário conhecer as técnicas que eram 

utilizadas na altura, e que constituíam as suas possibilidades e 

condicionantes.

Assim, começaremos por abordar os meios de reprodução gráfica ini-

ciais – a tipografia e a litografia, e de seguida, tentaremos perceber o 

impacto que os progressos na fotografia trouxeram, e que levaram ao 

desenvolvimento da impressão offset e da fotocomposição. Tentaremos 

ainda caracterizar o método de trabalho do designer gráfico, compreen-

dendo as suas funções, percebendo em que ambiente as desempenhava, 

e com que materiais, instrumentos de trabalho e tecnologias.
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1. A Evolução das Artes Gráficas

1.1. Tipografia e litografia

A tipografia e a litografia são os processos de maior relevo para o pre-

sente estudo. A tipografia porque foi o primeiro grande processo de 

impressão, e as suas regras continuam a ser a base de toda a composição 

de texto. A litografia porque constituiu a base para o aparecimento do 

processo de impressão offset, hoje em dia dominante.

A história tem revelado que todas as grandes descobertas acontecem 

porque um conjunto de circunstâncias das mais variadas proveniências se 

conjugam, e assim, tornam possível a inovação. Para se entender a história 

das artes gráficas no século XX, é necessário recuar aos seus antecedentes.

Desde cedo, o homem teve necessidade de comunicar, e desde cedo tentou 

fazê-lo com sinais gráficos (mais estáveis e duráveis que a expressão oral). 

Esses primeiros sinais gráficos tinham uma base pictográfica e foram evo-

luindo de pictogramas para ideogramas, para a escrita cuneiforme e para os 

hieróglifos, até surgirem, por volta do ano 1000 a.C., os primeiros alfabetos.

Os suportes da escrita alfabética consistiam, num primeiro momento, 

no papiro (de origem vegetal) – geralmente usado em forma de rolo a que 

se chamava “volumen” – e num segundo momento, no pergaminho (de 

origem animal), mais durável. Esta matéria prima, por ser mais resis-

tente e poder ser costurada, permitiu que o “volumen” tivesse sido subs-

tituído pelo “codex” (códice), e que os livros tivessem passado a ter um 

formato idêntico ao que têm hoje.

O caminho que conduziu ao surgimento da tipografia deveu-se à conju-

gação de dois factores que permitiram a sua “invenção” e que, mais uma 

vez, provam a teoria de que as descobertas são conjugações de factores 

diversos. Um desses factores foi a invenção do papel, que terá ocorrido no 

Oriente, por volta do século VI a.C., mas que chegou à Europa apenas no 

século I d.C.. Este constituía um suporte mais estável, mais estático do que 

o pergaminho e era, portanto, detentor de outras possibilidades. O outro 

factor prendeu-se com a chegada à Europa da gravura em relevo. A gra-

vura permitia repetir grafismos automaticamente e evitar que cada exem-

plar fosse exclusivamente desenhado (como acontecia nos livros manus-

critos). Sistemas similares com este princípio de repetição automática só 

existiam, até então, em objectos de uso doméstico para marcação, como é 

o caso dos anéis de brasão, destinados a marcar os selos de lacre. 
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2  A. Vilela, Cartilha de Artes 

Gráficas. Braga: STGRAMINHO 

– Sindicato dos Trabalhadores 

Gráficos e Afins do Minho, 

1978, pp. 16-17.
3  Thibaudeau, cit. por 

Wilson Martins, Nelson  

dos Reis, Sônia Scoss Nicolai,  

A palavra escrita: história  

do livro, da imprensa e da 

biblioteca. 3.ª ed. São Paulo: 

Ática, 2001, p. 168.

Sabe-se também que os chineses já anteriormente tinham inventado 

um sistema de caracteres móveis, destinados a automatizar a escrita, 

mas que nunca chegou a proliferar, devido ao facto de a escrita chinesa 

ter uma base pictográfica e utilizar um número de caracteres tão ele-

vado, que impedia que o processo fosse eficaz e viável.

Gutenberg, na presença dos avanços no suporte (papel) e no sistema 

da gravura, vislumbrou novas possibilidades, e viria a criar, cerca de 

1440, aquela que seria uma das mais revolucionárias invenções da histó-

ria da humanidade: a impressão por meio de caracteres móveis. 

Nos primeiros tempos, os caracteres eram feitos de madeira, e a 

imprensa não era mais do que a tentativa de imitar, por um processo auto-

mático, a escrita dos monges copistas. Como escreve François Thibaudeau 

no Manual français de typographie moderne “o objectivo da imprensa era imi-

tar os manuscritos, imitá-los era a preocupação única dos tipógrafos.”3 

Deste modo, os caracteres tinham uma forma muito semelhante à escrita 

gótica (em uso na altura) e o número de caracteres era bastante maior do 

que aquele que existe hoje em dia, pois, uma vez que se tratava de imitar 

a escrita à mão, existiam muitos caracteres especiais com ligaturas e ini-

ciais diferentes. Estávamos na era dos incunábulos.

Com a evolução natural do mundo, um conjunto de novos factores veio 

tornar possível mais um avanço. Desses factores fazem parte, por um lado, 

grandes desenvolvimentos na indústria da fundição de metais, e por outro, 

a época do Renascimento, que procurando recuperar a cultura clássica, 

A tipografia, (do grego Thypos – 

caracter e Graphos – escrita) pode 

ser definida como a arte de repro-

duzir o pensamento por meio de 

caracteres móveis. É um processo 

de impressão estereográfico (que 

utiliza matrizes em relevo) e que 

se divide em duas etapas essen-

ciais: a composição e a impres-

são2. A sua invenção, que terá 

ocorrido por volta de 1440, é atri-

buída a Johannes Gutenberg.

IMAGEM 1

Bíblia de Gutenberg ou Bíblia  
de 42 linhas, 1455. Pormenor. 
Biblioteca Britânica, Londres.
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desenvolvia a escrita humanista. Possibilitou-se, 

assim, o aparecimento dos tipos metálicos, que 

viriam permitir espessuras mais finas, e por-

tanto, um desenho dos caracteres com mais por-

menor e com mais detalhes. Este desenho dos 

caracteres desenvolveu-se exponencialmente, 

surgindo diversas fundições, inúmeros desenha-

dores de tipos e incontáveis tipos de letra. A tipografia foi, assim, ganhando 

forma e a composição dos livros alterava-se sempre no sentido da meca-

nização e, ao mesmo tempo, da busca de uma maior qualidade gráfica.

Um dos aspectos fundamentais que condicionou o panorama gráfico 

durante vários séculos prende-se com o facto de texto e imagem terem 

funcionado, durante muito tempo, de modo independente e diferente. 

Enquanto que, no que diz respeito ao texto, o processo evoluía no sentido 

da mecanização, no caso das imagens tal não acontecia. À excepção de 

algumas gravuras pré-definidas, que funcionavam como caracteres espe-

ciais e se destinavam a ornamentar as peças tipográficas, (como por exem-

plo, as gravuras de Bewick), sempre que se pretendia uma ilustração, era 

necessário produzir a matriz para essa ilustração, e imprimi-la através dos 

processos disponíveis4. Esses processos eram, nos primeiros tempos, a 

xilogravura, a ponta seca e a água-forte (tendo Albrecht Dürer sido um dos 

exemplos mais paradigmáticos de autoria deste tipo de gravuras).

A partir do século XVIII, um novo processo – a litografia – viria trazer 

grandes desenvolvimentos e possibilidades na reprodução das imagens.

A litografia foi o processo que trouxe mais 

possibilidades no que diz respeito à criação 

de imagens para impressão. Era um processo 

bastante livre, no qual a concepção não tinha 

que obedecer a grelhas estruturantes, como 

no caso da tipografia. Os grafismos eram colo-

cados num plano, de uma maneira espontâ-

nea, com total liberdade de traços, desenha-

dos a lápis ou pincel, directamente na pedra 

litográfica. Havia apenas que ter em atenção 

que o grafismo teria que estar invertido na 

pedra litográfica, para aparecer “a ler” depois 

A litografia, do grego lithos, que significa pedra, 

e graphien, que significa escrever, (escrever na 

pedra) é um “processo de impressão com matriz 

plana, baseado no fenómeno de repulsão entre 

as tintas gordurosas e a água, utilizando como 

suporte uma pedra calcárea, chamada pedra 

litográfica.”5 O processo foi inventado em Praga 

pelo dramaturgo Alois Senefelder, por volta de 

1796-1799 6. [Senefelder registou a sua invenção 

na publicação que em inglês teve o título A 

Complete Course of Litography (um curso completo 

de Litografia)].7

IMAGEM 2

Componedor. Utensílio  
sobre o qual se dispõem  
os caracteres, de modo  
a compor linhas de texto.

4  Texto e imagem eram 

geralmente impressos em dois 

momentos distintos. Para se 

adicionar cor às gravuras,  

a princípio, pintava-se à mão, 

mas posteriormente o 

processo mecanizou-se e a cor 

passou a ser adicionada através 

da entrada do trabalho  

em máquina, tantas vezes 

quanto o número de cores.
5  A. Vilela, Op. Cit., p. 19.
6  Alan Pipes, Production  

for graphic Designers.  

London: Laurence King 

Publishing, 2005, p. 17.
7  Andrew Haslam, Book Design. 

London: Laurence King 

Publishing, 2006, p. 211.
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8  Phillip B. Meggs e Alston W. 

Purvis, Meggs’ History of Graphic 

Design. Hobooken, New Jersey: 

J. Wiley & Sons, 2006, p. 153.
9  Ellen Lupton, Design and 

Production in the Mechanical Age. 

2009. [Em linha]. [Consult.  

em 02/08/2011]. Disponível em 

www: <http://elupton.

com/2009/10/design-and-

production-in-the-mechanical-

age>.
10  Chapa de impressão em 

relevo usada na impressão 

tipográfica. Feita 

normalmente de zinco, cobre 

ou magnésio. Placa de metal, 

com imagens ou texto em 

relevo, obtida através de 

estereotipia, galvanotipia  

ou fotogravura, utilizada na 

impressão tipográfica. James 

Craig, Produção Gráfica. Trad. 

Alfredo G. Galliano. São Paulo: 

Nobel, 1987, p. 179 (glossário).
11  Qualquer imagem que 

tenha uma gama completa  

de tons desde o preto até ao 

branco: fotografias, pinturas, 

desenhos, etc. Idem, p. 191 

(glossário).
12  Idem, p. 72.
13  A reprodução de originais 

de tom contínuo, pela sua 

transformação em meios-tons, 

data de 1881, e deve-se oficial-

mente a Frederik E. Ives  

de impresso. (Para evitar esta dificuldade de desenhar uma imagem 

invertida usava-se um papel especial para mediar a reprodução).

No seguimento deste processo e com o intuito de reproduzir originais 

a cores, o pintor franco-alemão Godefroy Engelmann (1788–1839) regis-

tou a patente da cromolitografia em 1837. Depois de se analisar as cores 

do original, as mesmas eram separadas numa série de matrizes de 

impressão e impressas uma a uma. (Geralmente, em último lugar impri-

mia-se uma placa a preto, que servia para consolidar a impressão e sepa-

rar algumas das zonas previamente impressas)8. Jules Cheret e Henri de 

Toulouse-Lautrec, pioneiros do cartaz moderno, notabilizaram-se pela 

mestria com que dominavam o processo cromolitográfico, trabalhando 

as superfícies com imagens e textos visivelmente gestuais. 

Na época em que os dois processos de impressão (tipografia e litogra-

fia) dominaram, houve sempre uma tentativa de superação das limita-

ções: a tipografia (predominantemente vocacionada para a reprodução 

de texto) tentava encontrar meios para reproduzir imagens; a litografia 

(vocacionada para a imagem) fazia esforços para reproduzir textos. O 

aumento dos jornais e da publicidade, em meados do século XIX, conse-

quência de uma sociedade mais industrializada, estimulou precisa-

mente esta conjugação de texto e imagem, e justificou os esforços. Os 

tipógrafos inseriam ilustrações gravadas em madeira (xilogravuras) nas 

suas grelhas de composição. Os litógrafos criavam maneiras orgânicas, 

livres e por vezes altamente ornamentais, de representar as palavras, 

usando as ferramentas da ilustração. Como afirma Ellen Lupton9, os 

tipógrafos usavam as imagens como elementos tipográficos, enquanto 

que os litógrafos tratavam os textos como se fossem imagens.

1.2. A fotografia aplicada às Artes Gráficas

Pode dizer-se que as artes gráficas enquanto meio de reprodução, tanto 

de textos como de imagens, se podem dividir em dois grandes momen-

tos correspondentes ao antes e ao depois da fotografia. Antes da fotogra-

fia, a tipografia dominava enquanto processo de reprodução de texto, e 

existiam diversos processos para reprodução de ilustrações, tanto com 

base na madeira (xilogravura), como com base no metal (talhe-doce ou 

calcografia, água-forte), e a partir do século XVIII, a litografia. A fotogra-

fia veio permitir uma revolução na obtenção das matrizes para a impres-

são, que passaram a ser obtidas por meios fotomecânicos, e fizeram com 

IMAGEM 3

Cartaz La Goulue au Moulin 
Rouge, Henri de Toulouse- 
-Lautrec, 1891.
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(1856–1937), de Filadélfia.  

No entanto, também as expe-

riências de Talbot e Stephen  

H. Horgan, suas antecessoras 

constituíram importantes 

contributos. Após a sua inven-

ção, Ives juntou-se aos irmãos 

Max e Louis Levy e juntos 

criaram um sistema mais 

consistente e capaz de satisfa-

zer as necessidades industriais, 

de reprodução de meios-tons, 

usando tramas de vidro.  

Phillip B. Meggs e Alston W. 

Purvis, Op. Cit., pp. 147-149.
14  Pode estabelecer-se uma 

analogia entre esta 

decomposição do original 

fotográfico em pontos e as 

descobertas que tinham 

estado na base da criação  

da corrente artística do 

pontilhismo – “Técnica de 

pintura, por vezes também 

chamada divisionismo (...) 

baseia-se nas teorias do 

Impressionismo, levando às 

últimas consequências a 

aplicação dos princípios 

científicos em que aquele 

movimento assentava. (...) Pode 

dizer-se que o Pontilhismo 

consiste na aplicação de cores 

puras (ou apenas misturadas 

com branco), em pequenos 

toques de pincel, circulares – 

pontos – ou em forma  

de vírgula. As cores não se 

misturavam nem na paleta, 

nem na tela, realizando-se  

a sua fusão na retina do 

espectador (optical mixture), 

colocado a certa distância”. 

Flórido Vasconcelos, 

“Pontilhismo”. In Enciclopédia 

Verbo Luso Brasileira de Cultura: 

Edição Século XXI. Lisboa: Verbo, 

2002. Vol. 23, p. 307.
15  A partir de determinada 

altura apareceram, para além 

destas, as tramas electrónicas, 

criadas por intermédio dos 

scanners.
16  James Craig, Op. Cit., p. 74.
17  Idem, Ibidem.

que as imagens deixassem de ter que ser transformadas a traço por um 

“artista” (que deste modo, as reinterpretava e lhes possibilitava a reprodu-

tibilidade). Perdeu-se a expressividade desta reinterpretação e ganhou-se 

em fidelidade para com o original.

Podemos dizer, de modo bastante simplificado, que graças à fotografia 

todos os processos de reprodução existentes evoluíram. A gravura mecani-

zou-se e adoptou uma matriz cilíndrica, tornando-se rotogravura, a litogra-

fia tornou-se offset, e a composição tipográfica tornou-se fotocomposição.

A evolução da fotografia, e a sua aplicação às artes gráficas, haveria de vir 

trazer diversos desenvolvimentos aos dois processos de impressão. Viria 

permitir a gravação das matrizes (no caso do processo tipográfico, os 

clichés10 e no caso do processo litográfico, a pedra) por processos fotográ-

ficos, e também a reprodução de originais de tom contínuo11, através da 

introdução das tramas (ou retículas). 

Se se olhar com atenção para um original fotográfico a preto e 

branco (não uma reprodução num livro, revista ou jornal), notar-se-á 

que os tons variam e parecem misturar-se uns com os outros, resul-

tando numa gama de tons cinzentos. Estes são os designados originais 

de tom contínuo.12 Na generalidade dos processos de impressão é 

impossível reproduzir estes tons exactamente como se vêem. Apenas é 

possível reproduzir pontos de cor sólida, que combinados em vários 

tamanhos e padrões, reproduzem a gama total de tons encontrada na 

imagem original. Assim, antes da impressão, a imagem é sujeita a um 

processo fotográfico de “decomposição”, através de uma trama, que a 

transforma em milhares de pontos, que variam em tamanho, forma e 

número por área13. As tonalidades são criadas não pela mistura física 

das tintas, mas pela mistura óptica dos pontos de impressão, e as dife-

renças de tom são dadas unicamente pelas diferenças nas dimensões e 

na concentração dos pontos.14

As tramas, que nesta fase analógica, serviam para decompor os origi-

nais de tom contínuo, podiam ser de dois tipos15: de vidro ou de contacto. 

A trama de vidro consistia num cristal finamente traçado com linhas 

horizontais e verticais, paralelas, formando uma grelha regular16, que 

era colocada entre a lente da câmara e o filme. A trama de contacto con-

sistia num “padrão quadriculado de pontos redondos e [era] colocada em 

contacto directo com o filme ainda não exposto”17. 
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Após o original de tom contínuo ser reticu-

lado [ou tramado, isto é, convertido em pontos], 

o filme era revelado, produzindo um negativo 

meio-tom. (O termo “meio-tom” vem da ideia 

de que a conversão em pontos elimina metade 

da imagem original, e que apenas metade do 

seu tom total permanece).18

As tramas são designadas pelo número de 

linhas que contêm – de 20 linhas por centímetro 

a 200 linhas por centímetro. Quanto maior o 

número de linhas, mais preciso e melhor será o 

meio-tom impresso. A escolha da trama é deter-

minada pelo papel, impressora e, de certo modo, 

pela natureza do original. Por exemplo, as tra-

mas grossas (20 a 35 linhas) são usadas para jor-

nais, enquanto que as tramas mais finas (superio-

res a 40 linhas) são usadas nos papéis couché.

A reprodução de tons contínuos a preto e 

branco abriu o caminho para a sua reprodução 

também a cores. Através de processos fotográfi-

cos, por meio de filtros, passou a ser possível 

decompor o original, primeiro em três cores e 

mais tarde em quatro cores de selecção (cyan, 

magenta, amarelo e preto). A cada cor corres-

ponde uma matriz de impressão, sendo o origi-

nal obtido pela impressão sucessiva, por meio das 

quatro matrizes correspondentes às quatro cores.

Este conjunto de novas possibilidades, aliado 

à automatização da litografia, haveria de cul-

minar no desenvolvimento daquele que passa-

ria a ser o processo de impressão mais generali-

zado: a litografia offset19, ou impressão offset. 

Noutra vertente, estes progressos na fotogra-

fia e na fotomecânica haveriam de conduzir ao 

desenvolvimento da gravura para a sua forma 

mais avançada – a rotogravura – processo cuja 

matriz é gravada em baixo relevo.

IMAGEM 4

A capa da revista Eye n.º 44 
usa uma imagem composta 
por pontos, como no sistema 
CMYK. A sobreposição dos 
diversos pontos revela a 
imagem.
Um detalhe da capa,  
mostra-nos como as zonas 
claras são definidas por 
pontos pequenos, enquanto 
que as áreas escuras são 
formadas por pontos  
de maior dimensão.

IMAGEM 5

Detalhes da progressão  
da impressão pelo sistema 
CMYK.

18  Idem, Ibidem.
19  “A primeira máquina 

rotativa de impressão offset 

em papel foi introduzida em 

1906 por Ira Rubel, mas só 

nos anos cinquenta é que 

este processo ganhou 

importância face à 

tipografia.” Alan Pipes, 

Production for graphic 

Designers. London: Laurence 

King Publishing, 2005, p. 19.
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1.3. A Impressão offset

A Impressão offset, com origem na litografia, é um meio de impressão 

planográfico20 “em que é utilizada uma chapa de metal flexível, em vez 

de uma pedra rígida. A imagem tintada é transferida (offset) da chapa 

para um rolo de cauchu, que depois a transfere para o papel.21 Pelo facto 

de a imagem não ser transferida directamente da chapa para o papel, o 

sistema é classificado de impressão indirecta.22 

Tal como a litografia, o offset baseia-se no princípio de que água e 

gordura não se misturam. Aquando da sua gravação, as chapas (matri-

zes) são preparadas para que as zonas correspondentes aos grafismos se 

tornem lipófilas e atraiam a tinta (de base gordurosa), e para que as res-

tantes zonas sejam hidrófilas, e assim absorvam a água e rejeitem a tinta.

A unidade impressora é composta por três rolos principais: o da chapa, 

o de cauchu e o de pressão. Em primeiro lugar, a chapa de impressão é 

passada por pequenos rolos carregados de água (rolos de molha) que 

humedecem as zonas sem imagem. De seguida, é passada pelos rolos de 

tintagem, que depositam a tinta apenas sobre as zonas de grafismo (o 

resto da chapa, previamente humedecida, não aceita a tinta), e posterior-

mente é posta em contacto com o cilindro de cauchu. A tinta deixa uma 

impressão no cauchu, que por sua vez é transferida (offset) para o papel.

Antes da gravação de uma chapa de impressão offset23, há um con-

junto de operações a realizar. A partir do original, procede-se à separa-

ção de cores (no caso de o original não ser a preto e branco), obtém-se os 

fotolitos, procede-se à respectiva montagem, e só por fim, se gravam as 

chapas.

Os fotolitos consistem numa espécie de acetato transparente e consti-

tuem um suporte intermédio destinado a transportar o grafismo do ori-

ginal à chapa. O primeiro passo na sua obten-

ção é a selecção de cores, isto é, a decomposição 

do original, por meio de filtros, nas quatro 

cores do sistema CMYK (cyan, magenta, ama-

relo e preto), gerando quatro fotolitos por ima-

gem. No caso de o grafismo ser a preto-e-branco, 

é necessário gravar apenas um fotolito.

A etapa seguinte do processo é a montagem 

dos fotolitos, em que se colocam todos os ele-

mentos na posição correcta para impressão. 

IMAGEM 6

Representação esquemática 
da impressão offset.

20  Tal como na litografia,  

a área da imagem e a da 

não-imagem na chapa de 

impressão estão no mesmo 

plano. São separadas por 

meios químicos, dentro do 

princípio de que a gordura 

(tinta) e a água (a solução  

dos rolos umidificadores)  

não se misturam. James Craig, 

Op. Cit., p. 190 (glossário).
21  Ellen Lupton, Op. Cit.
22  James Craig, Op. Cit.,  

p. 190 (glossário).
23  Ao processo de gravação 

das chapas também se 

chama fototransporte 

litográfico.



94 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

Nesta fase faz-se uma prova em papel heliográfico ou fotográfico, para 

detectar e corrigir possíveis gralhas. A partir desta, o cliente dá a apro-

vação final e só então, o trabalho segue para gravação na chapa.

Para ser gravada, a chapa (que pode ser de alumínio, de aço inoxidável 

ou de um tipo de papel especialmente processado) possui uma camada 

fotossensível. A mesma é colocada em contacto com o fotolito numa prensa 

de contacto, a vácuo, e através da exposição a uma luz de alta intensidade, 

é feita a sua gravação. As áreas de grafismo são protegidas da luz e, através 

de um processo químico, são transformadas em zonas lipófilas, de modo a 

atraírem a tinta. As restantes zonas tornam-se hidrófilas e repelem-na. 

Após esta etapa, a chapa é lavada, e de seguida é-lhe aplicada uma solução 

de goma arábica de modo a inibir a oxidação antes da impressão.24

1.4. A Rotogravura

A Rotogravura25 consiste num processo de impressão que evoluiu a par-

tir do antigo método de impressão talhe-doce (água-forte). No processo 

original, a imagem a ser impressa é gravada em baixo relevo na superfí-

cie de uma placa de metal. Esta superfície é, então, entintada, remo-

vendo-se a seguir todo o excesso de modo a deixar a tinta apenas nas 

cavidades. O papel, pressionado sobre a chapa, retira a tinta das cavida-

des, recebendo a imagem.

Na rotogravura, as chapas de impressão são cilíndricas e a sua grava-

ção (em baixo-relevo) é feita através da fotogravura. À semelhança do 

que acontecia com o processo original, para se imprimir, é aplicada tinta 

sobre toda a superfície da chapa, tinta essa que depois é raspada com 

uma lâmina de aço flexível (chamada raspadeira, faca ou racla) deixando 

a tinta apenas nas concavidades.26

Uma das características principais da 

impressão por rotogravura é que a totalidade 

do original, em tom contínuo ou traço 

(incluindo o texto), precisa de ser tramado. Isto 

é, a imagem precisa de ser convertida em 

milhares de pontos microscópicos que, ao 

serem gravados com ácido, se transformam em 

pequenas células, que variam em profundi-

dade e/ou diâmetro. “A gradação das tonalida-

des da imagem impressa é determinada pela 

IMAGEM 7

Representação esquemática 
da impressão em rotogravura.

24  James Craig,  

Op. Cit., p. 187.
25  O sistema da rotogravura 

foi concebido em 1895 por 

Karl Klietsch (1841-1926), 

que publicou em 1898, em 

Londres, um livro 

inteiramente impresso em 

rotogravura. Outro nome 

essencial na história deste 

processo é o de Edouard 

Mertens (1860-1919), a quem 

se deve a ideia de aplicar 

clichês cilíndricos, o que 

tornou desde logo indicada  

a rotogravura para a 

impressão em máquinas 

rotativas. 

Wilson Martins, Nelson  

dos Reis, Sônia Scoss Nicolai, 

Op. Cit., p. 168.p. 278.
26  James Craig, Op. Cit., p. 84.
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27  Idem, Ibidem.
28  Michael Hutchins, 

Typographics: a designer’s 

handbook of printing techniques. 

London: Studio Vista Ltd, 

1969, p. 30.
29  Sistema de reticulagem 

de originais em que a trama 

de pontos é irregular  

e apresenta maior 

concentração de pontos  

por área, proporcionando 

melhor definição de imagens 

na impressão de originais 

fotográficos.
30  A. Vilela, Op. Cit., p. 238.

profundidade destas células: as profundas contêm mais tinta, portanto 

imprimem tons mais escuros; as rasas, com menos tinta, resultam em 

tons mais claros. O mesmo princípio é válido para os diâmetros”27.

A obtenção da matriz para impressão em rotogravura é um processo 

bastante complicado e dispendioso, pelo que o processo só é viável 

quando o preço não for um factor determinante, ou quando o trabalho 

tiver uma grande tiragem. Em rotogravura são usuais tiragens entre 

cem mil e 1 milhão, ou mais28.

Para além do facto de permitir grandes tiragens, as vantagens da roto-

gravura prendiam-se, na época em estudo, com a qualidade de reprodu-

ção de imagens. Neste processo, a rede (da conversão das imagens em 

pontos para a sua reprodução) é menos nítida, uma vez que funciona 

pela profundidade (e o resultado da impressão assemelha-se ao da 

recente rede estocástica29). Tal permite uma reprodução de imagens com 

um nível de qualidade como nenhum outro processo conseguia então 

atingir, sobretudo no respeitante a fundos lisos, nomeadamente aos de 

cor preta. No entanto, o processo não apresenta tanta qualidade em 

texto como em imagens, uma vez que o texto tem que ser gravado, por 

meio de uma rede, e pode assim perder nitidez nos contornos.

Todos os métodos de reprodução de grafismos até aqui descritos fazem 

sentido no que diz respeito às imagens, no entanto, no que diz respeito 

aos blocos de texto, surge um problema. Até à década de 1960, a única 

maneira de se obter um bloco de texto tipográfico era através da compo-

sição com caracteres metálicos. Por isto, nesta fase, era comum fotogra-

far os blocos de texto para os obter em fotolito e assim os incluir na 

montagem.

 “(...) Para o texto, a única forma de proceder até à presente data é tirar 

uma prova de composição tipográfica sobre a matéria transparente 

ou, ainda, de apresentar uma prova sobre papel couché e da fotografia, 

ou ainda da fotografia da forma previamente enegrecida.”30 

No entanto, impunha-se a necessidade de agilizar este processo, e não 

haveria de demorar muito tempo até que um novo método de obter as 

matrizes dos textos sem recorrer à tipografia se generalizasse: a 

fotocomposição.
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31  TL “Among reasons  

for the development of 

photocomposition, the most 

immediate was the further 

development of lithographic 

printing. Metal type, from 

which ‘reproduction pulls’ 

were made and then 

photographed in order  

to produce the lithographic 

plate, then became  

an unwelcome detour”. 

Robin Kinross, Modern 

Typography: an essay  

in critical history. London: 

Hyphen Press, 2004, p. 138.
32  TL “Since the printing 

surface of two major 

processes is produced 

photographically, it may  

be more economic if type for 

them is set photographically, 

rather than making 

negatives or positives  

from mechanically-set type”. 

Michael Hutchins,  

Op. Cit., p. 55.
33  Robert Bringhurst, 

Elementos do Estilo Tipográfico 

(versão 3). Trad. André 

Stolarsky. São Paulo:  

Cosac Naify, 2005. [Edição 

original em língua inglesa: 

The Elements of Typographic 

Style, 1992], p. 154.
34  Nome comercial 

aportuguesado de uma 

máquina de composição 

através de fundição de 

linhas inteiras de tipo em 

um único bloco. Fabricado 

pela Mergenthaler Linotype. 

James Craig, Op. Cit.,  

p. 188 (glossário).
35  Robin Kinross,  

Op. Cit., p. 137.

“De entre as razões para o desenvolvimento da fotocomposição, a mais 

imediata foi o desenvolvimento da impressão litográfica. A utilização 

dos tipos de metal, a partir do quais o texto era composto e então 

fotografado para se produzir a chapa litográfica, tornou-se um passo 

indesejável.”31

“Uma vez que a superfície de impressão dos dois processos principais é 

produzida fotograficamente, pode ser mais económico se o tipo for 

tratado fotograficamente, em vez de se fazerem negativos ou positivos 

a partir de tipo composto mecanicamente.” 32

1.5. A Fotocomposição

“Um clarão de luz passa através da imagem de uma letra vazada em 

um vidro ou um filme fotográfico; o tamanho da letra é alterado por 

uma lente; sua posição final é fixada por um espelho e ela é exposta 

como qualquer outra imagem fotográfica em um papel ou filme fotos-

sensível. As máquinas que operam por esse princípio são filhas natu-

rais da câmera fotográfica e da impressão offset. Elas foram projeta-

das e patenteadas na década de 1890 e postas em uso constante para 

compor títulos e manchetes por volta de 1925, mas foi só nos anos 

1960 que dominaram o mercado.”33

Também conhecida como composição a frio (por oposição à linotipia34, 

designada por composição a quente), a fotocomposição é a preparação de 

matrizes para impressão pela projecção de caracteres sobre papel ou 

filme fotossensível.

Como afirma Robin Kinross35, esta ideia de compor, não com tipos em 

metal, mas com imagens das letras, através de meios fotográficos, foi maté-

ria de algumas experiências no século XIX, e pontualmente aplicada nas 

décadas de 20 e 30 do século XX. Mas, a partir de 1945, começou a 

desenvolver-se, generalizando-se a sua comercialização a partir dos anos 50.

De entre as primeiras experiências no sentido da criação de um sistema 

de fotocomposição, há a referir as levadas a cabo por William Friese-

-Greene e por Eugene Porzsolt, em 1896. Desde que estes primeiros protó-

tipos foram apresentados, o princípio jamais deixou de aprofundar as suas 
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36  As letras são fotografadas 

uma a uma, a um milionésimo 

de segundo, em película 

sensível. Os modelos estão 

reunidos num disco de  

25 centímetros de diâmetro, 

capaz de fazer cinco voltas por 

segundo. Um teclado, apenas 

um pouco mais complicado 

que o da máquina de escrever 

ou da linotipo, acciona esse 

disco de um quilo, no qual 

podem figurar pelo menos 

dezasseis alfabetos, ou seja,  

o equivalente de duas 

toneladas de matrizes. Quando 

se acciona uma tecla, a letra 

vem colocar-se no foco de uma 

objectiva que a fotografa. 

Terminada a linha, a máquina, 

que se “lembra” da largura  

de cada tipo, reparte os 

espaços. De todas essas 

operações nasce um typon 

(película transparente), em 

tudo semelhante ao que se 

utiliza na impressão em offset. 

As suas principais vantagens 

consistiam na baixa sensível 

do preço de custo do objecto 

impresso e, com a superação 

do “muro de chumbo”,  

na infinita liberdade para  

raízes, e sucessivamente, foram sendo patentea-

dos novos modelos. Em 1949, René Higonnet e 

Louis Marius Moyroud apresentaram, na Confe-

rência da Associação Americana de Editores de 

Jornais, a Lumitype-Photon – primeira máquina 

de composição de texto por meios fotográficos, 

que em 1954, começou a ser comercializada, e a 

encaminhar determinantemente a indústria 

gráfica para a fotocomposição.

Esta máquina dispensava o chumbo (até 

então inseparável da definição de tipografia) 

compondo com caracteres, através de um método fotográfico que, por 

meio da projecção de feixes de luz nas formas das letras, permitia a 

criação de imagens das mesmas sobre papel ou película fotográficos36.

De modo resumido, “um sistema típico de fotocomposição possui três 

unidades: o teclado, para entrada de dados (input); o computador, para 

fazer decisões de fim de linha, como hifenização e justificação; e a fotou-

nidade, que dá o produto final (output).”37

Através de um teclado, o compositor produzia texto gravado em papel 

ou fita magnética. Este texto era depois transferido para a fotounidade 

(imagesetter), que o fazia sair gravado em papel fotográfico ou filme (foto-

lito)38, a ser utilizado posteriormente para a montagem da arte-final e 

produção das chapas de impressão.

De acordo com Rui Canaveira, a evolução das máquinas de fotocompo-

sição divide-se em cinco gerações. A primeira geração, entre 1946 e 1955, 

corresponde à fase das máquinas de funcionamento mecânico39, que 

permitiam a criação das letras fazendo incidir uma fonte de luz através 

das matrizes dos caracteres, expondo um papel ou uma película fotos-

sensível à sua imagem. Um sistema de lentes ampliava a letra da matriz 

para o corpo pretendido pelo compositor e, ao mesmo tempo, um meca-

nismo de precisão colocava os caracteres nas linhas.

A segunda geração40 surgiu a partir de 1954. A electrónica foi introdu-

zida no processo e os leitores ópticos OCR (Optical Character Recogni-

tion – Reconhecimento Óptico de Caracteres)41 vieram permitir encur-

tar o processo de produção. Estas máquinas trabalhavam a partir da 

matriz em negativo e geravam uma fita perfurada, destinada a ser lida e 

IMAGEM 8

Representação esquemática 
do princípio básico da 
fotocomposição.
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a criação de novos desenhos  

de caracteres. Wilson Martins, 

Nelson dos Reis, Sônia Scoss 

Nicolai, Op. Cit., pp. 257-258.
37  James Craig, Op. Cit., p. 29
38  Alan Pipes, Op. Cit., p. 67.
39  De onde se destacam a 

Photon, a Fotosetter e a 

Monophoto. Rui Canaveira, 

História das Artes Gráficas.  

Porto: Associação Portuguesa 

das Indústrias Gráficas  

e Transformadoras do papel, 

2001, p. 67.
40  A esta geração pertencem 

as máquinas Fotronic e 

Diatronic, que atingiam uma 

velocidade média entre vinte 

mil a oitenta mil caracteres 

por hora podendo contudo, 

um bom e experimentado 

fotocompositor, atingir  

perto cento e cinquenta  

mil caracteres por hora.  

Rui Canaveira, Op. Cit., p. 68.
41  Leitor óptico que 

transforma o papel 

dactilografado de uma 

máquina comum em fita 

perfurada ou, numa fase mais 

adiantada, em dados (impulsos 

electrónicos) para os órgãos  

de “saída” da fotocompositora.
42  Os caracteres são 

pressionados num teclado, 

ligado ou não  

à fotocompositora, e é obtida 

uma banda perfurada que  

é introduzida na 

fotocompositora (directamente 

ou depois de tratamento  

por computador); os sinais 

perfurados nesta banda são 

transmitidos, por intermédio 

de um leitor fotoeléctrico,  

a uma unidade fotográfica  

que os fotografa através de 

matrizes negativas sobre um 

filme ou papel sensível; depois 

da revelação deste suporte, 

obtém-se uma composição em 

positivo, direita ou invertida. 

A montagem efectuar-se-á 

portanto a partir deste 

material. A banda lida  

assim transmitir as ordens para a composição. Eram compositoras de 

funcionamento mecânico, mas já com comando electrónico42.

À terceira geração de máquinas de composição a frio, pertencem as 

primeiras fotocompositoras de raios catódicos CRT (Cathodic Ray Tube)43, 

que apareceram em 1967. No final da década de 60 e início dos anos 70, 

foi incorporado na fotocompositora, um sistema electrónico com a pos-

sibilidade de tomar uma decisão independentemente da fita: o operador 

só precisava de dar à máquina um texto corrido e os caracteres da pró-

pria composição. As restantes decisões – alinhamento, corte de palavras, 

justificação, etc. – eram tomadas pela própria máquina. 

À quarta geração (1970), pertencem as máquinas que passam a comportar 

leitores ópticos, possibilitando a composição a altíssima velocidade44. “Nestas, 

o original, para ser composto, devia ser inicialmente dactilografado em 

teclado, a fim de gerar uma fita magnética que alimentava a unidade de CRT. 

(...) Neste sistema, os caracteres a serem compostos eram armazenados como 

informação digital no computador. Quando a solicitação da letra vinha da fita 

magnética, o computador enviava a configuração correspondente, em forma 

de impulsos electrónicos, para o tubo de raio catódico, onde os caracteres 

eram formados. Uma lente focalizava e projectava 

a informação necessária para formar a letra ou 

sinal sobre papel ou filme fotossensível.”45

As máquinas da quinta geração, datadas dos 

anos 7046, representam também o desenho da 

letra de modo digital, mas fazem-no utilizando 

os raios laser.47 

Ao início, o percurso das máquinas de fotocom-

posição deu-se no sentido de separar as opera-

ções de input das operações de output. Ou seja, 

de separação da operação digitar os textos, da 

operação de os obter em filme para, posterior 

gravação das chapas.

Para se transmitirem os textos digitados à 

fotounidade, tiveram que se criar meios de 

armazenamento dos mesmos – inicialmente 

uma fita perfurada. Essa transmissão tam-

bém podia ocorrer através dos sistemas OCR 

na fotocompositora pode 

comandar várias polícias  

de caracteres, o que permite, 

num mesmo texto, misturar 

diferentes caracteres e corpos 

obtendo um alinhamento de 

letras pela base. As provas de 

leitura submetidas ao cliente 

são quer em ozalid (se se 

trabalhar sobre filme) quer em 

fotocópia (se se trabalhar sobre 

papel), pelo que é necessário 

possuir um material de 

duplicação numa sala de 

fotocomposição. Vítor Franco 

Tavares, Gráfica 70. Revista de 

cultura e técnicas de comunicação 

visual. n.º 4. (1974). pp. 69-76.
43  Como a Digest e a Photon.
44  Cerca de 1 000 a 10 000 

caracteres por segundo.  

James Craig, Op. Cit., p. 42.
45  Idem, Ibidem.
46  Robin Kinross,  

Op. Cit., p. 139.
47  Rui Canaveira,  

Op. Cit., p. 68.
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48  Robin Kinross,  

Op. Cit., pp. 138-139.
49  Disposição dos negativos 

fotográficos ou positivos na 

posição correcta numa base  

de filme ou vidro, para ser 

usada na confecção das chapas 

de impressão. James Craig,  

Op. Cit., p. 190 (glossário).
50  Alan Pipes, Op. Cit., p. 19.
51  No processo de impressão, 

os caracteres de chumbo eram 

pressionados contra o papel,  

e não obstante o cuidado com 

que isso acontecesse, havia 

sempre uma propagação de 

tinta. Por exemplo, um tipo  

de letra como o Bodoni, com 

patilhas extremamente finas, 

foi desenhado tendo em conta 

esta propagação. As versões do 

mesmo para fotocomposição 

tiveram então que ser 

redesenhadas com patilhas  

de maior espessura.
52  Terence Dalley, The Complete 

Guide to Illustration and Design: 

Techniques and Materials. 

Oxford: Phaidon, 1980, p. 136.
53  “(...) uma página em 

chumbo dum livro no formato 

A5 (14,8 x 21 cm) pesa, 

aproximadamente, dois quilos; 

300 páginas, seiscentos quilos. 

É, pois, preciso um grande 

stock de chumbo para 

conservar e para assegurar 

reimpressões.” A. Vilela,  

Op. Cit., p. 237.

(Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracte-

res), que reconheciam os caracteres previamente digitados e os intro-

duziam num computador, que ajudava a tomar decisões de composi-

ção tipográfica, como a partição de palavras, o alinhamento e a 

justificação. Esse computador transmitia, então, os textos à fotouni-

dade, que criava as películas ou fotolitos, destinados às etapas poste-

riores do processo gráfico.

Com a evolução e a constante necessidade de maior rendimento e eco-

nomia de tempo, tornou-se desejável que a composição dos textos acom-

panhasse a velocidade de digitação. Tal viria a acontecer, no final dos 

anos 60 e nos anos 70, com a introdução dos raios catódicos e do laser48 

– as quarta e quinta gerações de fotocompositoras – e mais tarde, em 

pleno, com o aparecimento dos computadores pessoais e da edição elec-

trónica, em meados da década de 80.

Todas as operações de fotocomposição, eram operações intermédias 

que produziam os textos destinados às etapas posteriores do processo 

gráfico – montagem49, na gravação das chapas e na impressão. Os textos 

saíam da fotocomposição em rolos de papel fotográfico ou película trans-

parente e podiam, então, ser cortados e colados em arranjos gráficos, de 

um modo bastante livre.50 

Esta liberdade constituiu o início de mais uma revolução no percurso 

das artes gráficas. Toda a intervenção do designer passou a ser mais livre 

e cheia de possibilidades criativas. Texto e imagem passaram a ser assu-

midos como matérias semelhantes, possíveis de manipular ao mesmo 

tempo e no mesmo plano (através da montagem), e, deste modo, melhor 

integrados e conjugados.

Por outro lado, os tipos produzidos pela fotocomposição eram mais 

nítidos do que os criados pela composição em metal51, e podiam aproxi-

mar-se, e até tocar uns nos outros ou sobreporem-se. Através de espelhos 

e prismas, passou também a ser possível, distorcê-los, e assim, criar ver-

sões inclinadas, condensadas ou expandidas dos mesmos52.

As vantagens da fotocomposição também se prendiam com aspectos 

económicos e de logística. No caso dos tipos de metal, sempre que fosse 

necessário reutilizar um texto, o conjunto dos caracteres teria que ficar 

armazenado, o que se tornava dispendioso e ocupava bastante espaço53. 

Com a fotocomposição, o texto podia ser armazenado em fita, que era 

um meio bastante mais económico e facilmente armazenável. Por exem-
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54  Alan Pipes, Op. Cit.
55  Robert Bringhurst,  

Op. Cit., p. 155.

plo, os textos originais de dicionários e de listas telefónicas, podiam ser 

facilmente guardados, para reutilizações posteriores e, até, actualizados 

quando necessário.

Como era possível atribuir características gráficas aos textos (tipo de 

letra, corpo, ou espacejamentos) numa fase posterior à sua digitação, era 

possível que um texto “armazenado” ganhasse outras personalidades 

gráficas nas utilizações posteriores.

Todos estes desenvolvimentos tecnológicos, e a explosão da impressão 

que se lhes seguiu, deram um enorme impulso à nova profissão de desig-

ner gráfico. 

Em primeiro lugar, a indústria gráfica tornou-se mais complexa e, con-

sequentemente, mais fragmentada – com profissionais especializados em 

cada uma das etapas do processo: compositores-tipógrafos, operadores de 

imagem, impressores, etc. Tornava-se evidente a necessidade de planear e 

coordenar os projectos a imprimir, função que os designers gráficos 

viriam assumir. Em segundo lugar, todas estas transformações trouxeram 

uma maior liberdade criativa. Os designers deixaram de estar condiciona-

dos pelo que se podia fazer com os tipos de chumbo, passando os elemen-

tos tipográficos a poder ser posicionados em qualquer local da página e 

conjugados com qualquer imagem que pudesse ser captada pela câmara.

A introdução de métodos de decalque (como a Letraset) de tipos de letra 

visualmente apelativos, ainda vieram realçar e enriquecer mais esta 

liberdade de acção. O que se via na montagem final (em fotolito) era o 

que seria obtido no objecto impresso. “Entrava-se na era da arte-final 

pronta para ser fotografada, passada à chapa e impressa.”54

Não obstante todos estes avanços, Robert Bringhurst refere a era da 

fotocomposição como apenas um breve momento de transição na histó-

ria da composição tipográfica – “em retrospecto a era da fototipia parece 

apenas um breve interregno entre o metal quente e a composição digi-

tal”. O autor considera que este processo foi importante, mas apenas 

como preparação para a revolução que viria a seguir com a introdução 

dos computadores – “No fim das contas, a inovação mais importante do 

período 1960-80 não foi a conversão das fontes para o filme ou para o 

metal, mas o advento dos computadores para editar, compor, corrigir o 

texto e comandar as últimas gerações das máquinas de composição.”55

A introdução dos primeiros computadores no processo gráfico no iní-

cio dos anos 80, viria a constituir a última revolução das artes gráficas. 
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56  TL “O que se vê é aquilo 

que se obtém”. Alan Pipes, 

Op. Cit., p. 19.
57 TL “If you started your 

graphic design career before 

the mid 1980’s, as I did, you 

created all your art by hand. 

All your ideas were sketched 

out, then crafted by hand 

and presented delicately  

to the client. You learned  

to spec type on type-written 

manuscripts, white out and 

all, which the typographers 

would then decipher. Type 

set galleys would return in  

a day or two composed and 

proofread, ready to be cut 

and pasted on to a ruled  

out board to your 

specifications...”. Michael 

Mabry, “Foreword”. In 

Fingerprint: The Art of Using 

Handmade Elements in Graphic 

Design. Cincinnati: How 

Books, 2006, p. 6.

Passava-se à era do “what you see is what you get”56, em que os objectos 

gráficos podiam ser compostos directamente no ecrã. Tanto texto como 

ilustrações passavam a poder ser tratados de igual modo, e a ser subme-

tidos a uma quase infinita variedade de experimentações e manipula-

ções. Estava introduzida a era digital na indústria gráfica.

Para o estudo que aqui realizamos, esta última fase não é relevante, 

uma vez que pretende este estudo das artes gráficas servir de base à 

compreensão dos aspectos técnicos que condicionavam o trabalho de 

Sebastião Rodrigues, cuja obra gráfica se situa entre 1945 e 1985. Deste 

modo, importa sobretudo entender o funcionamento do método de 

impressão tipográfico (manual, mas sobretudo mecânica) e a fase que se 

lhe seguiu, da impressão offset e da fotocomposição, desenvolvidas na 

sequência dos progressos da fotografia.

Para além destes aspectos técnicos determinantes para o processo de 

trabalho dos designers, importa também perceber as condicionantes 

que lhe estão inerentes. Como trabalhava o designer no atelier? Que 

objectos de desenho possuía? Que técnicas utilizava? Como comunicava 

com o cliente? Como fazia as maquetes? Que relação tinha com a grá-

fica? Qual era o seu fluxograma de trabalho? Todas estas questões são 

importantes para se perceber a essência daquilo em que consistia a 

intervenção do designer no processo gráfico. É a estas questões que pre-

tendemos responder de seguida.

2. Especificidades do trabalho do designer gráfico 

2.1. Fluxograma de trabalho do designer gráfico

“Se iniciou a sua actividade de designer gráfico, antes de meados dos 

anos 80, tal como eu iniciei, teria feito todos os trabalhos manual-

mente. Todas as ideias eram esboçadas, em seguida desenvolvidas 

manualmente e apresentadas cuidadosamente ao cliente. Aprendeu a 

especificar tipos em manuscritos dactilografados, que depois os tipó-

grafos iriam decifrar. Os textos enviados às casas tipográficas volta-

vam num dia ou dois compostos e revistos, prontos para serem corta-

dos e colados num cartão de acordo com as especificações…”57
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58  Numa fase intermédia, 

em que as matrizes de 

impressão (por exemplo  

as chapas de offset) eram  

já obtidas por meio de 

processos fotomecânicos, 

mas em que a 

fotocomposição ainda não 

estava generalizada, era 

usual fazer a composição 

tipográfica ainda em 

chumbo e depois fotografar 

os textos assim compostos, 

para os adaptar ao processo. 
59  TL “The designer  

of printed material  

is a key link in a chain of 

communication. The author 

originates the thought; the 

readers are willing to read; 

the printer possesses the 

means of production. The 

designer takes the words, 

commissions or produces 

the illustrations which 

complement them, and 

moulds these elements into 

a homogeneous unit which 

is both effective as a piece  

of communication, and 

visually interesting.

To do his job properly,  

a designer must be of two 

worlds; he must be aware of 

those influences which form 

fashion, and he must fully 

understand the printing 

techniques.”. Michael 

Hutchins, Op. Cit., p.3.
60  Terence Dalley,  

Op. Cit., pp. 136-151.

Na época sobre a qual incide o presente estudo (1945-85), as tecnologias de 

impressão usuais eram o processo tipográfico (na sua forma mais tradicio-

nal, e também aliado aos processos fotomecânicos). Trata-se de um período 

bastante rico, dada a diversidade de tecnologias existentes em simultâneo, 

e dado ser anterior à generalização do uso do computador. Neste contexto, 

o processo de concepção gráfica tinha como principais intervenientes o 

cliente, o designer, a casa de composição e a casa de impressão.

Todo o trabalho tinha geralmente início com a necessidade de um 

cliente, que a transmitia ao designer, que, por sua vez, criava a sua solu-

ção para esse problema e realizava uma maquete, em que pudesse mos-

trar a ideia do trabalho e simular o melhor possível o resultado final. 

Para tal, servia-se das técnicas de desenho e ilustração que tinha ao seu 

dispor. Essa maquete era, depois, aprovada (caso não fosse, havia que 

repetir esta etapa de apresentação de uma solução), e depois de aprovada, 

havia que proceder à preparação do material para impressão. Começava-

-se, então, por enviar os textos para a composição. O original era acompa-

nhado por uma maquete com instruções de formatação tipográfica pre-

cisas, de modo a que o compositor pudesse saber claramente as intenções 

do designer. Depois de composto, o texto saía em película transparente 

ou papel, e era devolvido ao designer, que procedia ao seu arranjo grá-

fico (conjugando-o com imagens, legendas e outros elementos) e à mon-

tagem, destinada a obter as matrizes de impressão58. Nesta fase era 

tirada uma prova para ser vista pelo cliente, de modo permitir corrigir 

eventuais erros que tivessem ocorrido. Após aprovação, essa prova era 

então enviada para a casa de impressão, que procedia à gravação das 

matrizes, à impressão e ao acabamento.

A principal diferença deste fluxograma de trabalho, relativamente aos 

dias de hoje, reside no facto de actualmente já não existir essa separação 

entre composição e design. As evoluções tecnológica e informática, alia-

das à necessidade de maior velocidade, vieram permitir e até forçar a 

que o processo se concentrasse mais. Assim, as tarefas de composição 

dos textos estão hoje centralizadas no próprio atelier de design, que nor-

malmente recebe os textos já em formato digital da parte do cliente, e 

procede depois apenas ao seu tratamento tipográfico.

No entanto, na época em estudo, grande parte do trabalho não era 

realizado directamente pelo designer gráfico. Era realizado sob a sua 

coordenação e instruções, mas pela mão de outros intervenientes. Deste 
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modo, tornava-se muito importante a comunicação entre o designer e 

esses intervenientes, e também entre designer e cliente. Sem as facilida-

des que hoje os meios informáticos nos possibilitam, havia que cativar o 

cliente com maquetes o mais fiéis possível ao resultado final, e havia que 

dar instruções técnicas o mais detalhadas possível aos meios de produ-

ção gráfica. O designer tinha, assim, que ser detentor de um grande con-

junto de capacidades. Tinha que dominar os processos tecnológicos e ao 

mesmo tempo que ser criativo e dominar as técnicas artísticas que lhe 

permitiam criar layouts atractivos.

Instruções

Maquetes

Orçamentos
e prazos

Encomenda
do texto

Escolha
e marcação

de tipos de letra

Encomenda
de fotografias
e ilustrações

Composição

Preparação
de ilustrações
e fotografias

Correcção
da composição

Saída
de provas

Correcção
de provas

Montagem

Montagem,
impressão,

acabamento

Maquetes
finais

QUADRO 1

Esquema representativo  
das etapas de um trabalho  
de design gráfico.

“O designer de material impresso é um elo 

fundamental na cadeia da comunicação. O 

autor origina o pensamento, os leitores têm 

vontade de ler; a casa impressora possui os 

meios de produção. O designer pega nas 

palavras, encomenda ou produz as ilustra-

ções que as complementam, e molda esses 

elementos numa unidade homogénea, que é 

eficaz como peça de comunicação, e ao 

mesmo tempo visualmente interessante. (...) 

Para fazer o seu trabalho correctamente, o 

designer deve ser de dois mundos; deve estar 

consciente das influências que formam a 

moda, e deve entender completamente as 

técnicas de impressão.”59

De acordo com Terence Dalley60, em 1980, as 

etapas de um trabalho de design gráfico eram, 

como se pode observar no QUADRO 1: “Instru-

ções”, “Maquetes”, “Maquetes finais”, “Orça-

mentos e prazos”, “Encomenda do texto”, 

“Escolha e marcação de tipos de letra”, “Enco-

menda de fotografias e ilustrações”, “Composi-

ção”, “Preparação de ilustrações e fotografias”, 

“Correcção da composição”, “Saída de provas”, 

“Correcção de provas”, “Montagem” e “Monta-

gem, impressão e acabamento”.
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Podemos dividir estas etapas em três grandes grupos. O primeiro 

englobando as “Instruções” e “Orçamentos e prazos”, que são aspec-

tos que definem e condicionam todo o trabalho. O segundo englo-

bando as etapas relacionadas com o texto, e o terceiro o das etapas 

relacionadas com as imagens. Num grupo à parte temos também a 

etapa de realização de maquetes, em que se simula aquilo que irá ser 

a essência do trabalho, tanto em termos de texto como de imagem, e 

prevendo já as condicionantes impostas pelos objectivos do cliente e 

pelo orçamento.

Passemos então a tentar perceber cada uma das etapas que Dalley nos 

apresenta. Na reunião inicial entre designer e cliente deveria decidir-se o 

conceito fundamental do trabalho e também outros factores importantes 

como o orçamento e o prazo de entrega. Nestas reuniões era de extrema 

importância que o designer inspirasse confiança e demonstrasse a sua 

capacidade de persuasão, de maneira a conseguir convencer o cliente e 

“vender” a ideia que apresentava para a resolução do problema.

Em todo este processo era igualmente importante que o designer 

tivesse a capacidade de calcular estimativas aproximadas dos custos, que 

conseguisse antever os prazos necessários, e sobretudo, que os conse-

guisse cumprir (tanto prazos como orçamentos). O orçamento era (e é) 

um dos aspectos mais importantes na realização de um trabalho de 

design. No seu cálculo, um dos primeiros factores a considerar era o 

papel, pelo que era aconselhável decidir, desde cedo, em conjunto com o 

cliente, o papel que iria ser utilizado.

O passo seguinte seria determinar o tipo de impressão adequado para 

o trabalho. Esta é uma decisão intimamente relacionada com a tiragem 

(número de exemplares) do objecto a imprimir, mas também com aspec-

tos práticos e de logística.

O designer deveria também decidir exactamente como se iria execu-

tar o trabalho do ponto de vista técnico. Por exemplo, se a composição e 

as tarefas ligadas à selecção de cor iriam ser feitas na mesma empresa ou 

em empresas separadas, enviando as ilustrações a uma casa especiali-

zada em separação de cor e obtenção de fotolitos – situação habitual no 

caso de livros e revistas. Também havia que especificar à casa impres-

sora se competia à mesma fazer a montagem (a reunião dos elementos 

tipográficos e das ilustrações, com as cores separadas), ou se lhe iria ser 

fornecida a montagem já pronta para ser fotografada.
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61  “(...) as one celebrated 

graphic designer put it, 

designers are also in the 

“novelty business” and 

designs should reflect  

this fact.” Idem, p. 146.

Para optimizar a gestão do tempo, a gráfica deveria, de antemão, indi-

car o tempo que iria demorar a sua parte do trabalho, para que o desig-

ner pudesse adequar os seus prazos.

Em resumo, todas estas decisões tinham em vista o alcance do equilí-

brio entre o preço e a qualidade, sendo sempre o objectivo principal a 

maior qualidade possível ao menor preço.

Após a clara definição do problema a resolver e de todas as suas condi-

cionantes, a etapa seguinte consistia em criar uma versão aproximada 

do objecto de design – uma maquete. Esta podia ser mais ou menos deta-

lhada, consoante a pessoa a quem se iria apresentar. Deveria era ter a 

capacidade de comunicar com clareza a solução encontrada. E se hoje em 

dia, com os meios informáticos, é muito fácil ver um resultado pratica-

mente igual ao resultado final desde esta primeira versão, nas décadas 

pré informática essa tarefa não estava assim tão facilitada.

Esta era uma fase onde a criatividade do designer era determinante, 

pois tinha que pensar em soluções novas para comunicar o que tinha a 

comunicar, e a solução dependia em larga medida da sua imaginação. 

Como afirma Terence Dalley, “os designers fazem também parte do 

‘comércio das novidades’ e os objectos de design devem reflectir este 

princípio”61. No entanto, esta primeira versão do objecto de design não 

deveria ser encarada como uma última palavra, mas sim como uma base 

sobre a qual se podia discutir. Por exemplo, neste primeiro momento, as 

imagens serviam apenas para sugerir a ideia. Eram desenhadas à mão 

ou simuladas, através de fotocópias ou de imagens abstractas, retiradas 

de outras publicações. Não era necessário apresentar as fotografias defi-

nitivas, era sim importante estabelecer que iria haver uma imagem cen-

tral, e mostrar o tema da mesma. 

No que diz respeito à composição de texto, na maquete inicial não 

havia necessidade de determinar a fonte exacta, mas sim de indicar os 

títulos, os parágrafos e o espaço que o texto iria ocupar. Os títulos eram 

compostos à mão, a partir de letras recortadas, que podiam ser obtidas 

fotograficamente (por meio do ampliador e da sensibilização de papel 

fotográfico), através de fotocópia, ou ainda, através de letras de decalque, 

como a Letraset. O texto corrido era simulado, ou apenas com linhas tra-

çadas a sugerir as áreas de texto, ou com blocos de texto simulado “Lorem 

ipsum dolore”, que se compravam, e que podiam ter vários tipos de letra e 

tamanhos.
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MAGEM 9

Livro A Suíça acima  
de qualquer suspeita,  
design de José Brandão, 1976.
Ilustração, maquetes  
e capa final impressa.

62  Pode estabelecer-se  

um paralelo entre esta 

sobreposição de acetatos 

com a ideia dos layers 

(camadas) presente  

nos actuais programas 

informáticos (tanto de 

tratamento de imagem como 

de paginação e desenho)  

de apoio ao design gráfico.
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Numa fase mais avançada, a maquete final deveria reflectir mais apro-

ximadamente o produto final. As fotografias e/ou desenhos, ainda que 

não obrigatoriamente finais, deveriam mostrar o aspecto definitivo, 

pelo que deveriam ser bastante elaborados e apresentados a cores, se 

possível. Também era aconselhável mostrar ao cliente outros exemplos 

da obra do ilustrador ou fotógrafo escolhidos, para dar uma ideia clara 

do estilo e do nível do produto final.

Na época em estudo era habitual fazerem-se maquetes, sobrepondo ace-

tatos com os vários elementos a incluir no objecto gráfico final62, sobre-

tudo em objectos gráficos mais pequenos e com maior recurso à ilustra-

ção, como por exemplo cartazes ou capas de livros. Era bastante comum 

que a maquete se montasse sobre um cartão negro, protegendo-se com 

um acetato e com uma moldura à volta.

2.2. Tipografia

Terminologia básica

A base de qualquer trabalho de design gráfico é o texto, enquanto veí-

culo de uma mensagem, e, não obstante a variedade de processos de 

reprodução gráfica de texto que hoje existem, todos eles têm em comum 

o facto de se basearem nos princípios da tipo-

grafia. No sentido de garantir que a comunica-

ção entre os vários intervenientes no processo 

gráfico decorra da melhor maneira, torna-se 

essencial ao designer (e aos restantes interve-

nientes) o domínio da linguagem técnica de 

modo bastante preciso. A tipografia é um dos 

aspectos em que o domínio dessa linguagem é 

fundamental.

Em tipografia, toda a terminologia utilizada 

tem origem nos tipos de metal. Estes – matéria 

prima base do sistema de impressão de Guten-

berg – consistem em blocos de chumbo, que 

numa das faces têm gravado em relevo um 

sinal ou uma letra. (Na IMAGEM 10 pode obser-

var-se o esquema de um tipo, bem como a 

nomenclatura das suas diversas partes).

IMAGEM 10

Representação esquemática  
de um caracter, com as 
diversas partes assinaladas.
1. Olho
2. Haste
3. Apoio
4. Apêndice projectado
5. Corpo
6. Espessura
7. Altura total
8. Altura da base
9. Altura do olho
10. Relevo interno
11. Risca ou fenda
12. Risca suplementar
13. Face anterior
14. Face posterior
15. Pé
16. Canal
17. Rebarba inferior
18. Rebarba superior
19. Rebarba esquerda
20. Rebarba direita
21. Rebordo esquerdo
22. Rebordo direito
23. Marca
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Em tipografia tradicional, para se compor tex-

tos, cada letra é retirada da caixa tipográfica63 e 

colocada num pequeno suporte (componedor), de 

modo a perfazer uma linha de palavras. Após 

composta, cada linha é colocada numa bandeja 

(galé), de modo a completar uma página64. 

Chamam-se tipos, ou caracteres, às letras, 

números ou sinais de pontuação. As letras maio-

res são chamadas maiúsculas, versais ou caixa 

alta (porque se encontram na parte superior – alta 

– da caixa); as letras menores, minúsculas ou caixa 

baixa (porque se encontram na parte inferior da 

caixa). Um alfabeto completo, de um só desenho, 

com caixa alta e baixa, com números e sinais de 

pontuação, designa-se fonte. Agrupando todos os 

tamanhos (corpos)65 e estilos de um desenho de 

tipo (redondo, itálico, negrito, largo, condensado, 

etc.) teremos uma família de tipos. No que diz res-

peito ao material destinado a ser impresso, exis-

tem os caracteres, mas existem também outros 

elementos essencialmente decorativos, como 

filetes, vinhetas, colchetes, sinais, etc.

Ao material que não se destina a ser impresso, 

chama-se material branco. É o caso dos espaços 

e das entrelinhas.66 

Tipometria

Um dos aspectos fundamentais em tipografia e na 

linguagem tipográfica é a medição dos elementos. 

Ao conjunto de técnicas que se usam para medir 

os caracteres (e outros aspectos dos processos de 

impressão de textos) chama-se tipometria. A sua 

origem remonta ao século XVIII, e é consequência 

do racionalismo deste período, e contemporânea 

dos primórdios da industrialização67.

O século XVIII, século das luzes ou do Ilumi-

nismo, caracteriza-se por uma procura da razão, 

63  Caixa tipográfica: 

tabuleiro dividido  

em compartimentos  

que contém os tipos.
64  Para compor textos, “em 

primeiro lugar, o tipógrafo 

ajusta o componedor para  

a medida de linha desejada. 

Para compor, ele segura  

o componedor numa mão  

e com a outra pega o tipo da 

caixa de tipos. Para justificar 

as linhas, ele adiciona 

espaços entre palavras  

e/ou entre letras.

Para criar o espaço 

adequado, o tipógrafo insere 

placas de metal (entrelinhas) 

entre as linhas. Quando  

o componedor está cheio,  

as linhas são transferidas 

para uma bandeja rasa –  

a galé. O tipógrafo continua 

a compôr até que a galé fique 

cheia ou o trabalho termine. 

O próximo passo  

é a paginação: isto é,  

juntar os vários elementos 

(composição, títulos, fios, 

etc.) de acordo com  

a disposição previamente 

desenhada (layout).  

Se o trabalho é pequeno, 

pode ser feito directamente 

na galé. Se for maior ou mais 

complexo, pode ser utilizada 

uma mesa especial, 

tradicionalmente chamada 

de mesa de paginação.  

Como a composição consiste 

de centenas de tipos 

individuais, é importante 

que ela seja presa de forma 

segura. Isto é feito 

amarrando-se a composição 

com barbante ou 

circundando-a com uma 

guarnição: pedaços de 

madeira, metal ou plástico. 

(...) Quando a composição  

e outros materiais estão 

prontos para a tiragem  

de provas ou a impressão, 

recebem o nome de forma.”

James Craig, Op. Cit., p. 16.

65  O corpo diz respeito ao 

tamanho da letra. Para além 

do desenho da letra em si, 

compreende também os 

espaços em branco, acima  

e abaixo da mesma, 

destinados aos traços 

ascendentes e descendentes 

dos caracteres que os 

possuem.
66  “Além dos espaços, 

constituem material branco: 

Entrelinhas – São lâminas  

de metal com altura inferior 

à dos caracteres, visto se não 

destinarem a ser impressas, 

e são fundidas na espessura 

de 1, 2, 3 e 4 pontos.  

O tamanho varia consoante 

as necessidades.

Lingotes – São barras de 

metal, como as entrelinhas, 

mas de 6, 8, 12, 16, 18, 20,  

24 e 28 pontos de espessura.

Quadrilongos – Variedade  

de lingotes feitos de metal, 

alumínio, madeira, etc.  

Os de metal são ocos no 

meio ou no centro. A sua 

espessura ou medida do 

corpo é de 32, 36, 40, 48,  

64, 72, 96 e 120 pontos.  

Os lingotes, sobretudo os 

quadrilongos, destinam-se 

ao arranjo das formas e 

constituem os brancos das 

margens das páginas.”. 

Abílio da Silva, Artes Gráficas: 

Noções fundamentais. 

Imprensa Nacional de 

Moçambique, 1973, p.31.
67  Juan Martínez-Val, 

Fundamentos de tipometría. 

[Em linha]. (2003), [Consult. 

em 9/11/2012]. Disponível  

em www: <http://www.

unostiposduros.com/

fundamentos-de-

tipometria/>.
68  Pierre-Simon Fournier 

(Paris, 1712-1786), publicou 

no ano de 1737 a Table des 

Proportions des Caracteres 

d’Imprimerie que 

proporcionou e dividiu 
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sistematicamente as várias 

forças de corpos e deu 

origem praticamente,  

ao ponto tipográfico  

e à chamada Escala Fournier.  

A este sistema ou tabela de 

proporções, para a fundição 

sistemática de caracteres, 

chamou duodecimal. Para 

isso tomou o tipo de letra 

mais pequeno em uso 

comum, chamado 

nompareille (era uso 

identificar a força do corpo 

dos caracteres por nomes, 

tais como nompareille, 

Saint-Agustin, etc.), dividiu-o 

em seis partes, a cada uma 

das quais deu o nome  

de ponto. Foi nesta base que 

a partir de 1742 se iniciou  

a fundição de todo o material 

tipográfico. À medida  

de 12 pontos – o dobro  

do nompareille – deu o nome 

de cícero. José Marques 

Couto, Tecnologia das 

Composições Gráficas. Tomar: 

Instituto Politécnico de 

Tomar, 1997. [Apontamentos 

de acompanhamento do 

curso de Tecnologia e Artes 

Gráficas. Difusão restrita].
69  Terence Dalley,  

Op. Cit., p. 127.
70  François-Ambroise Didot 

(1730/1804), criou o ponto 

tipográfiço: ainda hoje 

adoptado, não se baseando 

na Escala Fournier mas sim 

no pé-de-rei. Abandonou  

o uso dos nomes com que  

se identificavam o corpo dos 

caracteres (parisienne,  

nom-pareille, mignone, 

gaillarde, diamant, perle, 

petit romain), etc., e passou 

a identificá-los pela 

designação em pontos.  

José Marques Couto, Op. Cit..
71  Pé-de-rei era a medida 

francesa legal desde o tempo 

de Carlos Magno (Século IX).
72  O sistema (de pesos e 

medidas) métrico foi criado 

no sentido de reformar a sociedade, e pela adopção de uma atitude raciona-

lista, procurando a uniformização e a cientificação das mais diversas áreas do 

conhecimento, o que veio favorecer as tentativas para estabelecer um sistema 

unitário de medidas tipográficas. Estas primeiras tentativas tiveram lugar 

em França, e uma das primeiras a referir, foi a de Pierre Simon Fournier68, 

que propôs uma unidade de medida para os tipos à qual chamou “ponto”. 

Antes disto, as medidas dos tipos metálicos podiam variar de fundi-

ção para fundição, o que fazia com que os tipos fundidos num lugar não 

se pudessem combinar com outros fundidos noutro lugar.69 

Mais tarde, em 1775, François-Ambroise Didot70 modificou o ponto 

Fournier, tomando por base a linha de pé-de-rei71 (medida de compri-

mento da época, equivalente a 0,324m e baseada no comprimento do pé 

de Carlos Magno). O ponto Didot é igual a 1/6 da linha de pé-de-rei, que por 

sua vez era igual a 1/12 da polegada (27,027mm). O valor do ponto Didot 

é exactamente 0,375375mm, ou seja, o equivalente a 1/72 da polegada 

francesa. Com a sua alteração, Didot aumentou 1/12 ao ponto Fournier, 

equivalendo, portanto, 12 pontos Didot a 13 pontos Fournier. Alguns 

anos mais tarde (1799) o pé-de-rei daria lugar ao metro72, unidade de 

medida de comprimento que serviu de base ao sistema métrico73.

Mais recentemente, em termos de medidas tipográficas, o mundo pas-

sou a dividir-se em dois sistemas: o Sistema Didot – utilizado na Europa 

Continental, América do Sul e Central – e o Sistema Anglo-Americano – 

usado no reino Unido, Estados Unidos da América, em todos os países de 

língua inglesa e em parte da América do Sul e Central. 

IMAGEM 11

Sala de composição 
tipográfica onde se podem 
observar caixas tipográficas.

IMAGEM 12

Representação de caixa 
tipográfica.
Os tipos móveis, depois de 
fundidos, eram ordenados em 
caixas de madeira (mais tarde: 
gavetas de metal), 

convenientemente 
subdivididas, onde eram 
armazenados até ao momento 
da composição. Cada 
compartimento em que se 
divide a caixa tipográfica 
chama-se caixotim.
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em França e teve origem 

num decreto da Assembleia 

Constituinte, datado de 

1790, encarregando a 

Academia das Ciências de 

estabelecer novo Sistema de 

Medidas. Para se determinar 

a unidade de medida desse 

sistema, foram os 

académicos Delambre  

e Méchain encarregados  

de medir a extensão da parte  

do meridiano compreendida 

entre Dunquerque  

e Barcelona. Dessa medição 

(completada em 1799), 

deduziu-se a extensão total 

do meridiano, tomando-se 

para unidade  

de comprimento  

a quadragésima milionésima 

parte dessa extensão, a que 

se deu o nome de metro.  

José Marques Couto, Op. Cit..
73  Como se verifica o 

sistema métrico decimal 

apareceu demasiado tarde 

para ser adoptado nas 

medidas tipográficas, 

criando-se assim uma 

dualidade de medidas que  

é posta em causa muitas 

vezes, quando verificamos 

que os fabricantes de papel, 

fotogravadores, e os 

executantes de fotolito 

utilizam o sistema métrico. 

A primeira tentativa para 

introduzir o sistema métrico 

decimal na tipografia foi 

levada a cabo em 1811 por 

Firmin Didot (Paris, 

1764/1836) (estabelecendo 

que 2,5 pontos 

correspondiam a 1 mm),  

não teve êxito, pelos elevados 

custos que provocaria em 

material e equipamentos. 

José Marques Couto, Op. Cit..

Em ambos os sistemas, o ponto constitui a unidade-base menor, e o 

quadratim74 de corpo 12 a unidade-base maior. A estas unidades de 

corpo 12 chama-se, no sistema europeu, Cícero, e no sistema anglo-ame-

ricano, Pica (pronuncia-se paica).75

No Sistema Didot a unidade básica de medida – ponto Didot (sím-

bolo p) – equivale a 0,376065 mm76. No Sistema Anglo-Americano, a 

unidade de medida – ponto “Pica”– equivale a 0,35130 mm.

O Sistema Anglo-Americano resultou da errada aplicação das medidas 

de Fournier (derivadas do nompareille), quando Benjamin Franklin77 se 

estabeleceu com uma fundição de tipos em Filadélfia. A definição da 

unidade deste sistema resultou de diversas tentativas e é baseada na 

polegada inglesa (25,4 mm), sendo esta dividida em seis partes, chama-

das “picas”, e sendo o ponto correspondente a 1/72 da polegada.

Estes sistemas foram adoptados internacionalmente, mas ambos 

provaram ser bastante insatisfatórios.78 Surgiram com base em unida-

des de medida que caíram em desuso com a adopção, em 1795, do 

sistema métrico decimal. As diferenças entre os dois sistemas podem 

originar a necessidade de converter de umas unidades para outras. 

Para tal, pode utilizar-se uma regreta de conversão a que se chama 

tipómetro.

Aspectos tipográficos a ter em conta num trabalho gráfico:

Escolha do tipo de letra

Uma das questões fundamentais do funcionamento da profissão de 

designer gráfico na segunda metade do século XX prende-se com a 

maneira como as decisões relativas à composição dos textos era feita.

Na época da tipografia (pré fotocomposição mas já com a compo-

sição em metal mecanizada pela Linotipia ou Monotipia), a escolha 

dos tipos de letra estava, em primeiro lugar, sujeita à disponibili-

dade das tipografias. (Na altura, uma fonte era algo bastante dispen-

dioso, e as gráficas dispunham de um número limitado e de corpos 

dessas fontes. Por outro lado, também se tratava de material bas-

tante volumoso, o que em termos de armazenamento complicava ter 

um grande número de possibilidades). Geralmente, era a Imprensa 

Nacional que vendia os tipos móveis ou as matrizes para composição 

a quente.
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74  Quadratim – peça de 

metal de altura menor que  

o tipo e que serve de espaço 

tipográfico para preencher 

as linhas quando se requer 

espaços maiores. Um 

quadratim (eme na língua 

inglesa) é o quadrado  

de um determinado corpo: 

um quadratim de 10 pontos 

tem 10x10 pontos. É usado 

comummente no início dos 

parágrafos. James Craig,  

Op. Cit., p. 195 (Glossário).
75  Terence Dalley,  

Op. Cit., p. 127.
76  A medida normalizada  

do ponto Didot é 0.376065,  

a 20°C (Norma-UNE1065). 

José Marques Couto, Op. Cit.,
77  Benjamin Franklin 

(tipógrafo e mais tarde 

estadista norte-americano) 

nasceu em Boston, 

Massachusetts  

(Janeiro. 1706).
78  Michael Hutchins,  

Op. Cit., p.44.
79  Idem, p. 46.
80  Não é demais repetir  

que a base de todas estas 

medidas era o ponto 

tipográfico, sendo o corpo  

do texto medido em pontos 

(tal como acontece hoje em 

dia) e as larguras das colunas  

de texto em quadratins.

Num trabalho de design, para escolher o tipo de letra, utilizavam-

-se, geralmente, catálogos de tipos, que apresentavam todos os carac-

teres de determinada fonte. Para se tomar uma decisão mais cons-

ciente, poder-se-iam mandar fazer na gráfica pequenos estudos, para 

visualizar o aspecto que vários tipos de letra assumiam em determi-

nados corpos. Os entrelinhamentos pré determinados disponíveis 

eram geralmente apenas dois, pelo que se se pretendesse um resul-

tado diferente, havia que espacejar à mão, o que em composição 

mecânica se tornava pouco viável.

Tamanho da tipografia

A decisão relativamente ao tamanho em que um texto era composto era 

das mais importantes a tomar num trabalho gráfico. Os factores a ter em 

conta para tomar esta decisão, prendiam-se, por um lado, com o número 

de palavras que se conseguissem ler confortavelmente numa linha, 

(numa revista podiam ser apenas 7, num livro podiam ser 12), e por 

outro lado, com a quantidade de texto que determinada área de papel 

tinha que conter.

O tamanho da tipografia, em pontos, não se refere directamente ao 

tamanho intrínseco das letras, refere-se ao corpo do bloco que comporta 

a letra. Por isto, diferentes tipos de letra compostos no mesmo corpo 

podem ter aspectos substancialmente diferentes quando impressos. 

Uma maneira de controlar o tamanho visual de um tipo de letra é obser-

vação da altura do “x” minúsculo (a que se chama altura-x), que obvia-

mente afecta o tamanho, tanto dos ascendentes como dos descendentes.

De acordo com Hutchins79, Os tipos de letra produzidos especifica-

mente para jornais e revistas parecem geralmente maiores do que os 

tipos desenhados para livro. Times, Plantin, Jubilee e Royal (tipos para jor-

nais e revistas) são visualmente muito maiores do que por exemplo o 

Bembo, Juliana, Granjon ou Garamond (tipos concebidos para livro). As 

razões para tal acontecer são essencialmente técnicas: os jornais são 

impressos em papéis de superfície macia e porosa, com tintas bastante 

fluidas, e se os espaços interiores das letras fossem bastante pequenos, 

ficariam preenchidos de tinta. E para além disto, também faz com que 

seja possível inserir mais linhas de texto por coluna, sem que o texto 

pareça demasiado pequeno para ser lido.80
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81  Se o original estivesse 

dactilografado com uma 

máquina manual, o trabalho 

de calcular o espaço ficava 

facilitado, porque todas as 

letras ocupavam o mesmo 

espaço, e tornava-se fácil 

medi-las com uma escala 

apropriada. Se o texto 

estivesse dactilografado  

com uma máquina com 

caracteres de diferentes 

larguras, ter-se-ia que  

contá-los um a um.
82  Terence Dalley,  

Op. Cit., p. 138.
83  Havia que ter especial 

cuidado em utilizar  

a amostra correcta, 

sobretudo nos casos em que 

o fabricante produzia tanto 

material metálico como 

material para 

fotocomposição. Isto porque 

o mesmo tipo de letra podia 

variar ligeiramente no 

tamanho de uma forma  

de composição para outra.

Cálculo do espaço

Antes de qualquer tarefa de design gráfico, o manuscrito sobre o qual 

se desenrolava o trabalho tinha que ser dactilografado, de maneira a 

reduzir a sua ambiguidade e a facilitar todas as tarefas subsequentes. 

Uma dessas primeiras tarefas prendia-se com o cálculo do espaço que o 

texto iria ocupar, para se prever com antecedência o número de pági-

nas e a orçamentação do trabalho. 

Este cálculo de espaço baseava-se na determinação da média de carac-

teres por linha, que se multiplicava pelo número total de linhas do 

manuscrito, de modo a obter o número total de caracteres81. 

Seguidamente, havia que determinar o espaço que esse original pode-

ria preencher depois de formatado. Isto variava consoante o tipo de letra 

escolhido, e as decisões eram geralmente tomadas tendo em conta o 

orçamento. (Havia que decidir, mantendo o correcto equilíbrio entre 

design, tipo de letra, tamanho de tipo de letra e títulos, para encaixar o 

original dentro de um número de páginas viável)82.

Este cálculo do número de páginas a ocupar, era realizado com a 

ajuda de tabelas (fornecidas pela gráfica ou pelo fabricante da máquina 

de compor) com variados tipos de letra, que relacionavam, para cada 

tipo de letra, o corpo com o número de caracteres por linha83. Cada tipo 

de letra tinha um número de referência – «factor» (que podia ser o 

mesmo para vários tipos), cotejando este factor com o comprimento da 

linha, obtinha-se a média de caracteres por linha. Relacionando o for-

mato da obra, o número de linhas que iria comportar por página, com 

esse número de caracteres por linha, poder-se-ia fazer um cálculo apro-

ximado do número total de páginas (não esquecendo o espaço destinado 

a imagens e legendas e outros possíveis elementos). 

IMAGEM 13

Tabelas de contagem  
de caracteres.
Para cada tipo de letra,  
e para cada corpo e variação, 
há um número de referência, 
que permite determinar  
o número de caracteres  
por linha, numa dada  
largura de coluna.



113 capítulo 2 · a profissão de designer gráfico [1945 · 1985]

84  Terence Dalley,  

Op. Cit., p. 138.
85  Dactilografar as linhas no 

seu comprimento definitivo 

pode poupar consideráveis 

quantidades de tempo e 

dinheiro (especialmente  

se a composição for em 

películas), pode servir 

também para confirmar  

a estrutura tipográfica 

proposta, e para além disto, 

permite ao designer fazer 

um cálculo preciso do 

número de linhas 

necessárias para um 

determinado manuscrito,  

e consequentemente, do 

número de páginas 

necessárias para a estrutura 

final da obra. Idem, Ibidem,  

p. 138.

Estes eram métodos apenas aproximados, pelo que era sempre 

aconselhável deixar uma margem de erro de 5% a 10%, dependendo 

da complexidade do original e do número de palavras por linha 

(depois de compostas). 

Preparação de manuscritos/relação com a casa de composição

Na época em estudo, a intervenção do designer no processo gráfico 

era um pouco diferente daquela que hoje conhecemos. Todo o pro-

cesso era mais repartido e moroso, pelo que o designer concebia os 

objectos e delegava nos técnicos grande parte das operações destina-

das a obter o trabalho impresso. Um dos aspectos fundamentais para 

um trabalho de design gráfico (sobretudo de design editorial), era o 

texto que seria reproduzido no objecto final. O primeiro passo a dar 

no sentido de trabalhar o texto original, era segundo Dalley, “ler o 

manuscrito, pois sem entender bem o seu conteúdo, nenhum desig-

ner pode estabelecer uma estrutura tipográfica adequada. Depois 

haverá que decidir o tamanho e a posição dos títulos, subtítulos, refe-

rências, notas de rodapé, etc..”84 O segundo passo era o de dactilogra-

far o original85, uma vez que era “quase impossível estabelecer uma 

estrutura tipográfica clara se o texto não estivesse dactilografado”86. 

Dactilografar o texto retirava-lhe ambiguidade e permitia obter uma 

prova em que as instruções de composição tipográfica pudessem ser 

marcadas. Essas instruções prendiam-se com aquilo que tinha sido 

inicialmente pensado e mostrado na maquete: tipos de letra, entreli-

nha, largura de colunas, abertura de parágrafos, a maneira como 

deveriam aparecer os títulos, etc..

Com essas instruções, a casa de composição compunha os textos de 

duas maneiras possíveis: ou com o aspecto final pretendido, ou em 

tiras de papel (granéis) de largura estipulada. O designer podia, então, 

recortar estas tiras de papel, como lhe fosse conveniente, de maneira 

a compor cada uma das páginas. Na composição eram “misturados” 

todos os elementos a aparecer nas páginas. Para garantir a uniformi-

dade das páginas ao longo da obra, utilizava-se uma grelha de base, 

que fazia com que determinados elementos constantes, como núme-

ros de página, cabeças ou pés-correntes aparecessem sempre no 

mesmo local da página, assim como as margens se mantivessem sem-

pre uniformes.
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2.3. Imagem

Outro dos factores fundamentais do trabalho do designer gráfico prendia-se 

com aspectos relacionados com as imagens e ilustrações. Primeiro havia 

que encomendar ou fazer uma escolha das imagens que iriam figurar no 

trabalho, tendo em conta aspectos expressivos e o conteúdo da mensagem 

visual. De seguida havia que tratar essas imagens a um nível técnico, de 

IMAGEM 14

O layout para o cliente deve 
dar uma ideia precisa do 
resultado final do design,  
mas não precisa de 
comportar detalhes técnicos.

IMAGEM 15

O layout para a gráfica  
deve comportar todas  
as instruções necessárias 
para o compositor  
o tornar num trabalho 
impresso.

IMAGEM 16

O trabalho impresso.  
Tão perto quanto possível  
do layout original, mas  
com algumas pequenas 
alterações.
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86  Idem, Ibidem, p. 138.
87 Terence Dalley,  

Op. Cit., p. 152.
88  Terence Dalley,  

Op. Cit., p. 157.

maneira a possibilitar-lhes a reprodução impressa. Era importante que o 

designer fosse conhecedor desses aspectos técnicos, de modo a poder saber 

os resultados que deveria esperar, e a saber dar instruções ou fazer correc-

ções. Aspectos como o redimensionamento de imagens e a correcção de 

cores eram de extrema importância em qualquer trabalho gráfico.

Normalmente os designers usavam dois tipos de fotografias: tiradas 

especialmente para o trabalho em curso, ou fotografias já existentes em 

bancos de imagens, bibliotecas ou museus. Se se tivesse que encomendar 

uma fotografia, o fotógrafo deveria ser escolhido de acordo com o traba-

lho a realizar (dado que a maioria estava especializada em campos espe-

cíficos – como a comida, a moda, a viagens) e também por vezes relativa-

mente ao formato utilizado. Era necessário decidir o formato de 

fotografia de que se necessitava – grande ou pequeno — e se as fotogra-

fias iriam ser a preto e branco ou de ambos os tipos, e também especifi-

car em que suporte se desejava obter as fotografias, se em papel ou em 

diapositivos. Também era necessário descrever, com a máxima exacti-

dão, o tipo de fotografias desejadas, sobretudo ao nível da atmosfera e do 

estilo, sem esquecer de acertar os aspectos relativos ao preço.

No caso das fotografias de arquivo, era importante perceber desde cedo 

qual o custo que se iria ter com direitos de autor, para que o orçamento o 

pudesse contemplar. Estas fotografias podiam ser emprestadas em diaposi-

tivo ao atelier de design, ou então a instituição detentora podia fazer ela 

própria a sua reprodução. Por vezes, neste processo perdia-se definição, pelo 

que era importante que o designer observasse bem a cópia que lhe era forne-

cida. No caso do empréstimo, era essencial ter o máximo cuidado com o ori-

ginal, pois caso se danificasse seria necessário proceder à sua substituição87.

Do mesmo modo, no que dizia respeito às ilustrações, a escolha deve-

ria ser feita tendo em conta o estilo de cada ilustrador, e os aspectos 

práticos como o orçamento e os prazos.

Das fotografias que recebia, o designer tinha que escolher as que tives-

sem melhores condições para reprodução. (Essa avaliação era tanto 

melhor quanto maior fosse a experiência do designer). Os diapositivos 

eram geralmente observados numa mesa de luz, dando uso à escala cro-

mática, que permitia analisá-los com detalhe do ponto de vista da cor, o 

que era importante, especialmente para reproduções artísticas. Este ele-

mento auxiliar também era útil para a casa de impressão, que assim 

podia comparar o desvio de cores relativamente ao original88.
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Outro aspecto importante era a definição das dimensões de uma ima-

gem. As fotografias podiam não ter a mesma dimensão no original e no 

objecto gráfico, e para tal, era preciso redimensioná-las por meio de proces-

sos fotomecânicos. Geralmente, o designer marcava as dimensões que a 

imagem iria ter, numa folha de papel transparente, que servia como guia 

para a casa de reprodução. No caso de haver requisitos especiais do designer, 

como por exemplo um novo enquadramento em que se tinha que cortar 

uma parte da imagem, esboçava-se nesta marcação um esquema imagem 

final, de modo a que se percebesse o resultado pretendido.

Para redimensionar uma imagem era necessário calcular a percentagem 

de ampliação. A reprodução ao mesmo tamanho tinha a percentagem de 

100%, enquanto que, por exemplo, a redução de um quadrado de 60mm 

para um de 40mm significava uma redução de 66%. Esta percentagem devia 

ser marcada no esquema da imagem e na montagem. Uma forma de econo-

mizar dinheiro era agrupar as imagens por percentagem que era necessá-

rio ampliar ou reduzir, de maneira a que se pudessem realizar vários redi-

mensionamentos em simultâneo, poupando tempo e materiais.

Também era um requisito indicar se a imagem final iria ser rectangu-

lar, se tinha que se recortar ou se se iria sobrepor a outra imagem. Uma 

imagem rectangular colocava-se na página tal como era. Para recortar 

uma imagem tinha que se eliminar o fundo. Para tal, o melhor era esco-

lher diapositivos com contornos bastante simples e fundo claro. De outro 

modo, a imagem final ficaria com contornos muito “duros”, e o recorte 

pareceria pouco natural. Para sobrepor fotografias, havia que dar instru-

ções muito claras, especificando qual a fotografia a sobrepor a qual, e um 

esquema que indicasse as posições com todas as dimensões assinaladas89.

Era usual, a partir de determinada altura, os designers possuírem nos 

seus ateliers ampliadores fotográficos, que permitiam ampliar ou redu-

zir as imagens para determinado tamanho, e realizar algumas manipu-

lações nas imagens, de modo a experimentar efeitos que poderiam ser 

utilizados nas peças de design.

De acordo com a descrição de Dalley90, a imagem era colocada no 

tabuleiro e podia observar-se através do ecrã. A imagem era iluminada a 

partir de cima (excepto no caso das transparências, que eram ilumina-

das por baixo) e projectava-se através da lente. O grau de ampliação ou 

redução era controlado por dois botões: um que movia o tabuleiro para 
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cima e para baixo, e outro que ajustava a lente. A imagem era projectada 

num papel de impressão colocado sobre o ecrã de visualização, e então 

poder-se-ia gravar ao tamanho exacto (ampliado ou reduzido). Embora 

este fosse um dispositivo bastante caro, era na altura um investimento 

que oferecia grandes possibilidades na experimentação com imagens.

Outro aparelho usado na altura era a máquina PMT (Photomechanical 

Transfer) – transferidora fotomecânica. Era um aparelho bastante versátil, 

que permitia fazer inversões de positivo para negativo e vice versa, conver-

ter um original a cores para preto e branco e inverter imagens. Também 

podia fazer tramas, de modo a transformar um original fotográfico em 

pontos, para que pudesse ser impresso, ou a aplicar-lhe algum efeito espe-

cial. A transferidora fotomecânica era também utilizada na impressão de 

películas, o que tornava possível a manipulação de elementos gráficos, 

como por exemplo, o título de um livro ou o lettering de um cartaz91.

A fotocopiadora foi também um aparelho de grande uso no design 

gráfico, sobretudo a partir da década de 70. Era usada principalmente de 

duas maneiras, na simples duplicação de documentos para circulação e 

aprovação, ou para a cópia nítida de ilustrações ou textos, a serem utili-

zados numa peça de design. Era também uma maneira simples de 

ampliar ou reduzir, o que permitia fazer experiências durante a concep-

ção de um objecto gráfico.

Outro aspecto fundamental na relação do designer com os meios 

de produção prendia-se com a correcção de cores. Esta verificação das 

cores fazia-se através de provas de cor, que a casa de impressão 

enviava ao designer, de modo a possibilitar comparar a cor da prova 

com a do original e mandar corrigi-la se necessário. Nesta revisão das 

provas de cor, havia também que prestar atenção a possíveis defeitos 

(e repetir essa revisão no momento da impressão). Riscos, manchas de 

ácido e defeitos na trama podiam obrigar a que a ilustração tivesse 

que ser refeita92.

2.4. Montagem e Arte-final

Uma vez passadas todas as fases preliminares, em que se definia a essên-

cia do objecto gráfico, e se procedia às tarefas de obtenção de textos e 

imagens, começava a montagem do objecto gráfico. Nesse momento, o 

designer deveria ter na sua posse todas as fotografias, desenhos e textos, 

prontos para enviar para impressão.
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Existiam dois tipos de montagem de um trabalho gráfico, que é 

importante que não se confundam. Uma, em que a prova tipográfica era 

colada a uma base e que servia apenas como guia de posicionamento 

para a casa impressora, e outra, posterior, em que os elementos se desti-

navam a produzir película definitiva que iria fazer a gravação da matriz 

de impressão. Esta segunda era também chamada de arte-final – monta-

gem pronta para ser fotografada contendo todos os elementos de texto e 

ilustração colados sobre um diagrama ou cartão de montagem na posi-

ção correcta e contendo instruções para a gráfica, nas margens ou num 

acetato que se colocava por cima para proteger e transmitir essas 

instruções.93

Para proceder ao primeiro tipo de montagem, era usual o designer 

receber da casa de impressão provas do texto composto em tiras com o 

tipo de letra e a largura pré definidas por ele (granéis). O designer cor-

tava estas tiras e montava os elementos de acordo com a disposição pré 

estabelecida. Esta montagem ocupava uma grande parte do tempo do 

designer, mas era uma fase fundamental no processo de design, pois 

permitia fazer alterações na disposição dos elementos sem grandes des-

pesas. As revistas e jornais eram geralmente produzidos recorrendo a 

este tipo de montagem: o texto ia directamente do departamento edito-

rial para as impressoras, para ser composto nos tamanhos e nas larguras 

de coluna pré-definidos. Para revistas e livros ilustrados era útil ter 

impressas folhas com a grelha estruturante das páginas, que serviam de 

base à organização dos elementos. Os granéis (longas tiras de texto cor-

rido sem títulos) eram cortados e colados na grelha da revista, e combi-

nados com os outros elementos como títulos, notas, legendas, imagens, 

etc., de modo a dar o aspecto final às páginas94.

A montagem para reprodução95, ou arte-final, era uma tarefa que o 

designer geralmente delegava num técnico especializado, que numa base 

de montagem traçava linhas-guia, marcas de corte, linhas de dobra e 

linhas de sustentação, que serviam de base à colagem precisa dos elemen-

tos, com a aparência final, dado que a partir desta montagem, se produzia 

directamente a matriz de impressão, por processos fotográficos. 96

A maneira de preparar uma arte-final era determinada pelo método 

de impressão a ser usado: por cores directas ou por cores de selecção. Na 

impressão com cores directas, o montador indicava os elementos que 

seriam impressos e em que cores. O original do preto (ou da cor predomi-
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nante) era colado no cartão de montagem, e os originais para cada cor 

adicional eram colados em camadas (overlays) de acetato sobrepostas, 

cada uma representando uma cor. (Os originais nos acetatos apareciam 

a preto e branco, era a tinta aplicada na impressão que iria determinar a 

cor final. Geralmente, os acetatos eram fixados com fita adesiva na parte 

de cima do cartão de montagem, e era muito importante que todos os 

elementos estivessem na posição correcta, para que depois de impressos 

o registo fosse perfeito. Nas camadas de acetato da arte-final, devia colo-

car-se, para além das instruções de impressão, uma amostra da cor pre-

tendida (num quadrado de no mínimo 25 mm de lado). 

Cada uma das cores era fotografada em separado, usando o impressor 

máscaras para eliminar os elementos não necessários em cada negativo97.

A impressão por cores de selecção era o método usado para reproduzir 

imagens que tivessem uma gama completa de cores (ilustrações ou foto-

grafias). A sua impressão era possível graças ao processo que as decompu-

nha fotograficamente numa rede de pontos (invisíveis a olho nu) e as 

separava nas quatro cores básicas de impressão (amarelo, magenta, cyan 

e preto)98 – a separação de cores.

2.5. Impressão

A partir da montagem eram produzidas as matrizes de impressão, e 

antes da impressão propriamente dita, era feita uma prova final num 

tipo de impressão azulada, a que se chamava ozalide. Aqui os elementos 

apareciam tal como se iriam imprimir, e era a última oportunidade para 

fazer correcções. No entanto, nesta fase as alterações eram proibitivas, 

devido aos custos elevados. Uma mudança num texto significava que o 

impressor teria que recortar a película à mão para colocar o novo pedaço 

de texto. (Todavia, em trabalhos mais comerciais não era raro que se 

corrigissem provas, inclusive depois da fase de ozalide). O ozalide usava-

-se sobretudo como prova para verificar a colocação dos elementos. Devia 

ser lido para garantir que a película não tinha marcas indesejadas e que 

não havia elementos partidos que fosse necessário reparar.

Depois da revisão dos ozalides, produziam-se as matrizes e o trabalho 

entrava em máquina. Ao começar a impressão, o designer devia estar 

presente para supervisionar a qualidade de reprodução das ilustrações, 

especialmente no caso de serem a cores. Mesmo nesta etapa era possível 

corrigir a cor, alterando manualmente o processo de tintagem.99
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3. Atelier e equipamentos de trabalho  

do designer gráfico 

Na época em estudo (anterior aos meios informáticos), o designer desen-

volvia o seu trabalho recorrendo a um vasto número de utensílios e aces-

sórios, que iam desde as ferramentas de desenho, aos instrumentos de 

corte, aos fixadores, colas e letras de decalque. Tudo isto num ambiente 

de trabalho em que objectos como um estirador, uma mesa de luz e um 

ampliador eram elementos base.

Alguns dos instrumentos utilizados eram bastante simples, como por 

exemplo, o lápis de madeira. No entanto, algumas inovações faziam 

parte do conjunto de ferramentas do designer. É o caso do porta-minas, 

hoje em dia bastante vulgar, mas que na altura representava um grande 

avanço, uma vez que permitia traçar linhas uniformes e também a utili-

zação de minas de diferentes espessuras.

A precisão no design gráfico era de extrema importância, e por isso, 

uma grande variedade de instrumentos foi sendo utilizada e desenvol-

vida, no sentido de facilitar o trabalho e garantir resultados rigorosos. 

Entre esses instrumentos estão, por exemplo, as canetas tipo estilógrafo, 

que por produzirem linhas uniformes, e terem uma grande variedade de 

pontas recambiáveis, eram particularmente versáteis.

Afirmava Dalley que “A qualidade das canetas e tintas actuais é 

excelente”100. Desde a Revolução Industrial, as tintas e os instrumen-

tos de escrita foram sendo aperfeiçoados, existindo nos anos 80 uma 

grande variedade de marcadores com ponta de feltro e de fibra, que 

tinham muitas aplicações em todos os campos do design gráfico, 

desde o traçado de esboços até à preparação de desenhos para repro-

dução fotomecânica.

Geralmente, o trabalho de design gráfico era (e é) realizado com pra-

zos apertados, pelo que eram necessárias muita rapidez e exactidão. Daí 

a utilidade de qualquer artefacto que permitisse acelerar o processo. 

Assim, para além dos instrumentos gráficos de desenho, era muito 

comum o uso de modelos, stencils e curvas para desenhar. E, para além 

destes, era importante ter uma boa prancheta de desenho, boas condi-

ções de iluminação e outros materiais como letras de decalque e ferra-

mentas de corte.101
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IMAGEM 17

Lápis e lapiseiras.

IMAGEM 18

Canetas.

IMAGEM 19

Canetas de desenho técnico.

3.1. Material de Desenho

Acessórios de desenho

O desenho é a base do design gráfico, e na altura pré-computador, a sua 

execução exclusivamente manual requeria o uso de materiais que per-

mitissem representar as ideias da melhor maneira possível, sobretudo 

na fase de criação da primeira maquete. Lápis, canetas, tintas e marcado-

res tinham um papel de destaque no desempenho da profissão.

Os lápis eram fundamentais para o designer. Os de grafite ou chumbo 

fabricavam-se em 17 graus de dureza, e os de cor geralmente existiam em 

gamas de até 72 cores. O “chinagraph” era o “lápis para toda a superfície”, 

pois servia para escrever sobre plástico, filme e até sobre superfícies de 

vidro. Os porta-minas podiam usar minas de vários graus de espessura e 

dureza e constituíram um verdadeiro avanço.

As canetas eram tão necessárias quanto os 

lápis, e existiam em diversas versões. As de 

aparo (sem depósito) utilizavam-se devido à sua 

solidez e à variedade de tintas e formas de 

aparo existentes. As de tinta permanente (com 

depósito) aceitavam muito menos tipos de apa-

ros e a maioria só funcionava com tinta de 

escrever e não de desenho. A caneta “Graphos” 

podia usar vários aparos diferentes e ser utili-

zada tanto para escrita como para desenho.

No desenho técnico, o rigor tornava-se fun-

damental, e no sentido de o alcançar foram 

criados os estilógrafos, que conseguiam linhas 

uniformes. Nestes, o barril (contentor de tinta) 

podia combinar-se com várias pontas de dife-

rentes espessuras, consoante a necessidade do 

traço, e estas pontas serviam para desenhar 

(com régua e stencils), podendo usar-se com 

acessórios, como por exemplo, um que aco-

plava um compasso, e conferia assim mais pos-

sibilidades de desenhar rigorosamente.

Os marcadores eram também acessórios 

muito versáteis, que podiam ser usados tanto 
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para esboços como para trabalhos precisos. As pontas podiam ser de 

feltro ou de fibra, (sendo a de feltro menos resistente), e as tintas podiam 

ser de base aquosa ou alcoólica. Existia também o marcador de esfera, 

semelhante a uma esferográfica normal mas que usava uma tinta de 

base aquosa, que fluía suave e uniformemente. 

As tintas eram um meio essencial para o designer gráfico na era pré-

-informática. Existiam numa grande variedade, consoante o fim a que se 

destinavam: tintas de cor para usar em canetas de tinta permanente e 

estilógrafos, tinta “T” para usar sobre papel e película, diversas varieda-

des de tinta da china negra, tintas da china de cor, tintas para canetas de 

tinta permanente e tintas de desenho.

Para seleccionar e combinar cores, existia o Pantone, sistema que per-

mitia ao designer controlar as cores em todas as etapas de design, de 

impressão e reprodução, desde os esboços iniciais ao impresso definitivo. 

O sistema apareceu na década de 60, e consistia num conjunto de amos-

tras de cor impressas. Cada uma possuía um número de referência, que 

servia para indicar exactamente qual a cor que se pretendia. A marca 

disponibilizava também folhas de cor (cerca de 500), que proporciona-

vam uma ampla zona de cor consistente que podiam ser utilizadas em 

maquetes, e também marcadores de cor (com ponta fina e ponta larga).

Outra ferramenta bastante útil para o designer era o aerógrafo, que 

consistia numa pequena espécie de pistola de pintura, de grande preci-

IMAGEM 20

Marcadores.

IMAGEM 21

Materiais da gama  
Pantone: catálogos de cor, 
marcadores e papéis.

IMAGEM 22

Aerógrafo.

20 21
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são, accionada pelo gás de um spray ou, por um pequeno compressor, e 

que permitia pintar superfícies de cor em degradé. O manuseamento 

desta ferramenta requeria muita prática e destreza, no entanto, quando 

bem dominada, os resultados eram muito satisfatórios. Por vezes os 

designers recorriam a profissionais especializados no uso da mesma.

De entre o material de desenho, temos também que considerar dois 

objectos bastante elementares, mas com um papel fundamental quando 

se desenha: os afia-lápis e as borrachas. Para se desenhar com precisão, 

era essencial que os lápis estivessem devidamente afiados. Os afia-lápis 

podiam ser os tradicionais, ou eléctricos (mais rápidos). Também se podia 

utilizar lixa para afiar melhor a ponta de um lápis. Existia uma grande 

variedade de borrachas, adequadas a apagar diversos tipos de tinta: as 

normais, para lápis, e outras para remover tinta sobre acetato e as moldá-

veis, que serviam para apagar de maneira mais precisa lápis, giz ou carvão. 

Também existiam modelos a pilhas, utilizadas para trabalhos mais 

rápidos e precisos. Os modelos das borrachas podiam tomar a forma de 

porta-minas ou até de lápis, cuja ponta ficava a descoberto tirando uma 

cobertura de papel. Existiam também borrachas para máquina de escrever.

IMAGEM 23

Aerógrafo.

IMAGEM 24

Borrachas.

IMAGEM 25

Vários modelos 
de afia-lápis.

IMAGEM 26

Papéis.
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Um designer gráfico necessitava, na altura, de muitos tipos de papel diferen-

tes, de entre os quais podemos destacar o papel de capa – um papel colorido 

usado para proteger os trabalhos, o papel esquisso – utilizado para fazer 

esboços, e o papel químico (com uma face tintada) – usado para copiar dese-

nhos, o papel de acetato – usado para proteger esboços acabados ou desenhos 

a traço. Também era utilizado o “Kodatrace” (fosco de um lado e brilhante do 

outro) para fazer sobreposições, especialmente em layouts a cores. O papel 

autocolante transparente era outro tipo de papel com muitas aplicações, 

especialmente na protecção de originais. O papel de impressão e o papel de 

fotocópia eram também indispensáveis. Os papéis utilizados em design 

eram (tal como hoje) vendidos nos tamanhos standard, correspondentes à 

série “A”. Era usual o caderno de papel milimétrico ser em tamanho A2, o 

papel de desenho em tamanho A3, e o papel de cópia em tamanhos A2 e A4.

Acessórios de apoio ao desenho

Para além do material de desenho propriamente dito, existiam aces-

sórios de apoio, que serviam para facilitar as tarefas relacionadas 

com o acto de desenhar e, ao mesmo tempo, permitir alcançar mais 

rigor e rapidez na execução. De entre este material, destacavam-se a 

régua, a régua T, a régua graduada, o esquadro, a régua para parale-

las, a prancheta, a máquina de desenho, as curvas francesas, a curva 

flexível, o escantilhão e instrumentos para desenho técnico.

A régua era uma peça essencial do equipamento básico do designer 

gráfico. Existiam modelos com linhas horizontais gravadas para aju-

dar a alinhar. As réguas com escalas eram particularmente úteis em 

desenho técnico, para aumentar ou reduzir grafismos.

IMAGEM 27

Réguas.
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A régua T Existia em vários tamanhos, em plástico ou em metal. 

Colocando a travessa do T sobre o lado da prancheta de desenho 

podiam traçar-se paralelas, movendo a régua para cima e para baixo.

Os esquadros existiam em vários tamanhos, sendo os mais comuns 

os de 45º e 60º, e eram utilizados para tirar ângulos, e em combinação 

com uma régua, desenhar linhas paralelas. 

A régua para paralelas consistia numa espécie de duas regras uni-

das entre si e servia, como o nome indica, para traçar paralelas. 

O pantógrafo era uma ferramenta ajustável que permitia copiar de 

uma escala para outra, maior ou menor. Fixava-se a escala e traçava-se o 

desenho original com uma ponta, e ao mesmo tempo, outra ponta 

copiava-o automaticamente na escala pretendida.

Os transferidores eram úteis para medir ângulos. Existiam na versão 

de 360° e de 180°, feitos de madeira ou de plástico.

As pranchetas eram utilizadas pelos designers como base para dese-

nhar. Existiam numa enorme variedade de tamanhos e materiais, em 

versões mais simples e em versões ajustáveis, que se podiam ajustar a 

várias inclinações. Umas podiam fixar-se em qualquer ângulo, enquanto 

que outras tinham um número limitado de posições. 

A mesma flexibilidade apresentava o estirador de desenho, que pos-

suía contrapesos e uma régua integrada. 

A máquina de desenho era um instrumento utilizado para desenhar 

com precisão numa superfície inclinada, e traçava linhas paralelas hori-

zontais e verticais. Combinava precisão e flexibilidade, tão necessárias 

ao desenho técnico. 

As curvas francesas eram modelos de plástico concebidos para apre-

sentar o maior número de graus de curvatura possível, e eram usadas 

como um escantilhão, no auxílio do desenho.

IMAGEM 28

Pantógrafo.

IMAGEM 29

Transferidores.

28 29
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Os escantilhões eram de plástico e existiam em muitas formas, 

como por exemplo, elipses, que permitiam desenhar formas circula-

res em perspectiva. 

Os estojos de desenho técnico eram outra parte essencial do 

equipamento do designer. Existiam caixas que incluíam todos os 

acessórios necessários para o desenho técnico básico, como compas-

sos de diferentes tamanhos, compasso para circunferências peque-

nas, divisórias, tira-linhas, e uma extensão para desenhar círculos 

grandes.

O compasso era um instrumento bastante útil e preciso, que per-

mitia anexar acessórios, tornando-o num instrumento muito versá-

til. A mina era um dos acessórios mais utilizados, mas outros tam-

bém eram frequentes, como o tira-linhas, a lâminas de corte, o 

suporte para canetas e extensões para traçar círculos grandes.

Com um tira-linhas podia desenhar-se, a tinta, uma linha de 

espessura regular. A tinta era fixada entre duas pontas que podiam 

ser aproximadas ou afastadas, apertando um parafuso, e assim, 

IMAGEM 30

Curvas francesas  
e escantilhões.

IMAGEM 31

Estojo de desenho técnico.

IMAGEM 32

Pranchetas  
e máquinas de desenho.

IMAGEM 33

Compassos e tira-linhas.
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determinar a espessura da linha. O tira-linhas de pontos desenhava 

linhas pontilhadas. Tratava-se de um tira linhas que, graças a um 

mecanismo, subia e descia a intervalos regulares, e desenhava assim 

uma linha descontínua. Existiam vários tipos de rodas que se 

podiam mudar para desenhar diferentes tipos de linhas.

3.2. Outro material

Instrumentos de Corte

As ferramentas de corte eram bastante importantes no trabalho do 

designer, pois cortar era uma actividade constante e que requeria 

alguma precisão. A tesoura era um objecto obviamente essencial. Para 

cortes precisos eram utilizados bisturis com lâminas intercambiáveis, 

que se adaptavam a diversos tipos de cortes. Eram também utilizados 

estiletes, que possuíam lâminas maiores do que os bisturis, para cortar 

materiais mais grossos, como stencil ou cartão. Existiam dispositivos 

para cortes paralelos, com duas lâminas que cortavam em linhas parale-

las. Mas de todos estes objectos, o x-acto talvez fosse o mais usual. Tam-

bém permitia trocar de lâmina (as lâminas de reposição eram vendidas 

em pacotes) e era um instrumento para todos os tipos de trabalho. 

Fixadores e adesivos

Geralmente as tarefas de corte apareciam sempre associadas à colagem 

dos elementos. Para tal o designer dispunha de uma vasta gama de fitas 

adesivas: fita adesiva ou fita dupla face (para fazer montagens), a cha-

mada fita “mágica”, quase invisível, ou a fita craft (usada por exemplo 

para prender papel de aguarela). 

IMAGEM 34

Vários instrumentos  
de corte.
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102  Robin Fior, “A Odisseia 

de António Garcia”.  

In AAVV. PESSOA, Sofia Costa 

(coord.). António Garcia 

Designer. Lisboa: MUDE – 

Museu do Design e da Moda, 

2010, p. 27.

Dispunha também de uma gama de colas, desde as que se aplicavam 

com uma espátula, à cola spray, à cola em aerossol (para montar fotogra-

fias), à cola de látex, indicada para tecidos e à cola de bastão. Os fixadores 

eram usados para proteger desenhos ou maquetes ou para fixar letras 

decalcadas. Os fixadores em aerossol tornavam mais fácil a aplicação.

Letras de decalque

A partir dos anos 60 passaram a existir letras de decalque, que permi-

tiam fazer maquetes simulando facilmente os títulos, compostos no tipo 

de letra desejado. Em Portugal a Letraset foi introduzida, em 1958, após a 

Exposição de Bruxelas, em que Thomaz de Mello se familiarizou com a 

marca e negociou a sua representação em Portugal.102

O designer escolhia a letra que pretendia, através de um catálogo forne-

cido pelo fabricante. Neste catálogo figuravam amostras da grande varie-

dade de estilos, tipos, tamanhos, cores e efeitos de letra disponíveis, cada 

um com um número de referência, usado para escolher o item desejado. 

Em Portugal, as marcas mais usuais eram a Letraset e a Mecanorma.

Para aplicar letras decalcáveis, escolhia-se o caracter e o tamanho, des-

pegava-se a folha do suporte, posicionava-se no sítio desejado e pressionava-

-se. As letras grandes deveriam ser muito bem pressionadas antes da trans-

ferência, para evitar que a letra ficasse incompleta. Para isso, friccionava-se 

a parte de trás da folha com um lápis ou uma espátula até que a letra fosse 

transferida. Para garantir mais firmeza, podia passar-se com um polidor.

Para fazer correcções em letras decalcadas, existem dois métodos 

principais. Ou colocando um pedaço de fita adesiva sobre a letra a ser 

corrigida e retirá-la (retirando assim também a letra), ou apagando com 

uma borracha macia.

IMAGEM 35

Fixadores e adesivos.
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Para além das letras de decalque, existiam também fitas de decalque, 

em bobina, utilizadas para aplicar rapidamente linhas, símbolos e mar-

gens ornamentais.

IMAGEM 38

Fita decalcável.

IMAGEM 36

Letras decalcáveis.

IMAGEM 37

Letras decalcáveis.  
Processo de aplicação.

IMAGEM 39

Polidores para friccionar 
letras decalcáveis.
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Tipómetro

O tipómetro era uma ferramenta essencial para a tipografia, que consis-

tia numa régua graduada, de metal, plástico ou acetato, dividida em 

diferentes unidades (pontos, centímetros e polegadas) e era usado para 

fazer medições tipográficas, como o corpo da letra ou a largura de uma 

coluna de texto.

3.3. Equipamento de atelier

No que diz respeito ao equipamento, era comum existir um conjunto de 

peças essenciais ao bom funcionamento de um atelier. Entre essas peças 

estavam móveis de arquivo (que facilitavam a selecção e a manutenção 

dos materiais), a caixa ou mesa de luz, o ampliador fotográfico, a lente ou 

conta-fios, a guilhotina, e outras peças acessórias.

Mesa de Luz

A mesa de luz ou caixa de luz era um elemento essencial. Consistia 

numa superfície de luz, difundida de modo uniforme, que era neces-

sária para observar transparências e negativos, de modo a controlar a 

nitidez, corrigir cores e controlar a separação de cores. Na IMAGEM 41 

vê-se a fonte de luz (geralmente fluorescente) e o ecrã difusor, acrílico 

ou de vidro opalino, através do qual a luz passa antes de atingir a 

superfície de vidro. Existiam caixas de luz de diferentes modelos e 

tamanhos: de mesa, de parede, e portáteis. Nas de mesa era possível 

conseguir uma superfície iluminada maior, e o ângulo dessa superfí-

cie podia ser ajustado.

IMAGEM 41

Mesas de luz.

IMAGEM 40

Tipómetro.
Fonte: unostiposduros.



131 capítulo 2 · a profissão de designer gráfico [1945 · 1985]

Ampliador Fotográfico

O ampliador fotográfico era uma máquina de extrema utilidade, pois 

permitia ampliar ou reduzir imagens para o tamanho exacto necessá-

rio. A imagem era colocada no tabuleiro e observada através do ecrã. 

Era iluminada a partir de cima (excepto no caso das transparências, 

que eram iluminadas por baixo) e projectava-se através da lente. O 

grau de ampliação ou redução era controlado por dois botões: um que 

movia o tabuleiro para cima e para baixo, e outro que ajustava a lente. 

Depois de ampliada à dimensão desejada, a imagem era projectada 

num papel fotográfico colocado sobre o ecrã de visualização, e então 

gravada. Embora este fosse um dispositivo bastante caro, era um 

investimento que valia a pena realizar, pois era bastante útil na expe-

rimentação gráfica.

IMAGEM 42

Ampliador fotográfico.
Capota

Câmara de Visão

Interruptores

Lâmpadas

Lente

Tabuleiro

Suporte
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103  A máquina fotocopiadora 

foi inventada a 22 de 

outubro de 1938, em Astoria, 

nos Estados Unidos da 

América, por John Chester 

Carlson. Chester Carlson,  

em 1938, registou a patente 

de um processo 

electrostático indirecto, que 

ficou conhecido por 

Xerografia (escrito a a seco, 

em Grego), mas só em 1960 

conseguiu aperfeiçoar as 

primeiras fotocopiadoras em 

papel comum. Hoje em dia, 

as máquinas fotocopiadoras 

utilizam o processo 

electrostático indirecto 

como técnica base na 

obtenção de cópias em papel.

Lentes

As lentes de aumento, também chamadas de 

conta-fios, eram imprescindíveis para verificar 

detalhes, especialmente em trabalhos que 

tinham que ser ampliados. Os inúmeros mode-

los disponíveis incluíam a lente de mesa ajustá-

vel, as lentes dobráveis, e as de mão. Havia tam-

bém uma lente especial para examinar as 

transparências. A lente de repetição era útil 

para observar padrões, e dar uma ideia do tra-

balho concluído. Era usada principalmente no 

design de tecidos e de papéis de parede.

Guilhotina

A guilhotina era usada para cortar papel e car-

tolina com precisão, limpeza e rapidez. Por 

razões de segurança, devia ter sempre uma 

guarda em torno da lâmina.

A fotocopiadora e o Omnicrom

Antes dos anos 60, copiar uma imagem de um 

original para papel só era possível através de 

processos fotográficos. No entanto, na década 

de 60, deu-se o uso generalizado da fotocopia-

dora103, e apesar de estas primeiras máquinas 

só conseguirem fazer fotocópias a preto e 

branco, as mesmas vieram colmatar uma 

enorme lacuna na profissão, que se prendia 

com as dificuldades existentes na mudança de 

escala dos elementos gráficos.

Antes da fotocopiadora, para mudar de 

escala, o designer teria que usar o ampliador 

ou desenhar à mão, o que se poderia revelar 

uma tarefa muito morosa.

Aliada à fotocopiadora surgiu a tecnologia 

Omnicrom, que consistia numa máquina em 

que películas de cor, através da acção do 

IMAGEM 43

Lentes e conta-fios.

IMAGEM 44

Guilhotina.
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calor, transferiam essa cor para a zona impressa da cópia. Permitia, 

assim, colorir elementos gráficos de modo homogéneo. Na actuali-

dade, é por vezes, ainda utilizada em maquetes especiais, em que 

seja necessário aplicar cores especiais como branco sobre papel 

negro, ou prateados e dourados, impossíveis de reproduzir nas 

impressoras comuns.

Acessórios diversos

Para além de todos os já referidos, existiam ainda diversos acessórios 

auxiliares, que faziam parte do atelier de design na era pré-computa-

dor. Entre estes acessórios estão, por exemplo, as bolsas de plástico, que 

serviam para guardar desenhos ou transparências, a benzina, que ser-

via para limpar manchas de cola e marcas de gordura da maioria das 

superfícies, ou as pastas portfólio que serviam maioritariamente para 

transportar artigos e desenhos sem dobrar nem enrolar. Existiam em 

diferentes tamanhos e algumas tinham a particularidade de ter folhas 

de plástico transparente, que eram muito úteis para apresentar traba-

lhos. Também existia um modelo em tubo, que levava pouca quanti-

dade de trabalho e servia para trabalhos que pudessem ser enrolados.

Com a finalidade de manter toda a documentação organizada, num 

atelier de design eram necessários arquivos e armários de arquivo, 

como aliás em qualquer outro escritório.

Outro factor a considerar em qualquer atelier de design eram as con-

dições de iluminação. Uma boa iluminação é absolutamente essencial 

para qualquer designer. Assim, era usual haver iluminação de tecto e 

também iluminação de secretária, para se poder ver com mais 

pormenor.

Por fim, outro equipamento essencial na época em estudo, era o 

telefone. A comunicação entre os diversos intervenientes do pro-

cesso gráfico era essencial, e na altura, o meio mais eficaz e fácil 

para o fazer era o telefone.
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[Tese de Doutoramento].

4. O papel do desenho no processo de design gráfico

Outro aspecto que nos parece relevante no âmbito da caracterização da 

profissão de designer gráfico (no período 1945–1985) é o papel do dese-

nho nessa mesma actividade.

Um dos factores de maior importância em qualquer processo criativo 

é a possibilidade de registar as ideias que vão surgindo, de modo a, em 

primeiro lugar, não as perder e em segundo lugar, se ter a possibilidade 

de as olhar com algum distanciamento em momentos posteriores. Nesse 

registo de ideias, e sobretudo nas áreas da criação visual, como é o caso 

do design gráfico, um dos instrumentos fundamentais é o desenho.

Do estudo de Pamela Schenk104 acerca do papel do desenho no pro-

cesso de design gráfico, podemos concluir que o desenho assume uma 

extrema importância enquanto recurso de acompanhamento da meto-

dologia de trabalho. É bem visível a importância do seu uso em etapas 

como as primeiras reuniões de briefing, a passagem do briefing a outros 

elementos da equipa, nas tarefas de análise do problema de design, na 

geração das primeiras ideias (de modo rápido e espontâneo) e no desen-

volvimento do projecto com um carácter mais definitivo.

Uma das fases em que os contributos do desenho são de maior impor-

tância é a fase de desenvolvimento das primeiras ideias. Aqui, os dese-

nhos de estudo, como os entende Jorge Spencer105, constituem uma 

depuração da realidade, uma abstracção, uma retenção selectiva da 

informação, e neste sentido, um primeiro acto projectual.

Devido às suas características – como o carácter rápido, desprovido 

de julgamentos, e a sua pequena escala – este tipo de desenhos propor-

ciona uma apreensão visual que leva ao uso do hemisfério direito do 

cérebro e a convocar, deste modo, características mais intuitivas, não 

racionais, não verbais, concretas e holísticas. Este seu carácter de 

imperfeição favorece também reinterpretações e, deste modo, os aspec-

tos heurísticos.

Estes estudos concluem que é de extrema importância que os desig-

ners mantenham activas as suas capacidades visuais e a habilidade para 

o desenho. Para tal, é fundamental que pratiquem, desenhando e obser-

vando registos visuais de outros autores, de modo a manterem o nível de 

literacia visual desejável à prática da profissão. A manutenção de diários 

gráficos foi considerada por muitos inquiridos como sendo o meio de 

desenvolver este tipo de background visual. 
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Na era pré-digital, e seguindo o estudo de Pamela Schenk, o desenho 

era usado sobretudo em quatros aspectos fundamentais do processo de 

design: como ferramenta auxiliar ao desempenho de tarefas de gestão, 

na obtenção de resultados criativos, no controlo da produção, e também 

como veículo de comunicação entre os diversos intervenientes no pro-

cesso, tais como membros da equipa, impressores ou clientes.

Nesta época, e segundo o estudo de Schenk, um processo de design 

gráfico era constituído por uma sucessão de tarefas, que se podem enu-

merar por recepção do briefing, recolecção de material de referência, 

análise do problema de design, desenvolvimento das primeiras ideias, 

síntese dessas ideias, desenvolvimento de soluções de design, apresenta-

ção dessas soluções, avaliação, revisão das soluções, e posteriormente, 

encomenda das artes finais e preparação para impressão. Em todas estas 

tarefas foi referida, pelos inquiridos do estudo, a importância do dese-

nho enquanto elemento adjuvante e facilitador.

Na fase de briefing, o uso do desenho foi relatado como importante para 

recolher a informação de modo mais eficiente. É de consenso geral a ideia de 

que quando se começa um projecto é necessário entender nitidamente a 

necessidade do cliente e perceber a exacta natureza do problema a resolver. E 

daí a importância do briefing e a correcta recepção da informação por ele 

veiculada.

Na reunião de briefing, o uso do desenho foi referido como instru-

mento para a criação de notas visuais destinadas a lembrar de informa-

ções importantes, para fixar ideias estimuladas pela discussão ou ainda 

para registar as decisões de design tomadas.

Mais de 50% dos inquiridos pelo estudo indicou que, durante o briefing, 

fazia um uso importante do desenho, mas ainda assim cauteloso. Isto 

devido à preocupação de que o uso livre e casual do desenho pudesse 

fazer parecer o processo de design demasiado fácil, e também devido à 

preocupação com o facto de o cliente poder vir a escolher uma solução 

inadequada, com base num desses primeiros esboços, e assim limitar a 

actuação da equipa de design nas etapas subsequentes.

A importância do desenho foi considerada como particularmente crucial 

para a passagem da informação recolhida na sessão de briefing aos outros 

membros da equipa. No entanto, também aqui com algumas cautelas, para 

evitar que desenhos demasiado explicativos pudessem limitar a criatividade 

dos membros da equipa de design a quem compete desenvolver o trabalho.
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Outra fase do projecto em que o desenho desempenha um papel fun-

damental é na análise do problema de design e no desenvolvimento 

das primeiras ideias. O desenho ajuda na formação dos primeiros pen-

samentos. E nesta fase, o estilo de desenho fluido e livre possibilita ao 

designer explorar, com pouco esforço e de modo rápido, um grande 

número de ideias. Também é frequente neste tipo de registos o uso de 

palavras e notas visuais para trabalhar e testar as ideias.

Nas fases de desenvolvimento do projecto, o desenho comporta igual-

mente grande importância, mas assume um papel diferente. Dá-se uma 

mudança de atitude na passagem do conceito para o formato. A necessidade 

de o designer resolver mais detalhadamente uma ideia determina uma 

mudança de ritmo e de estilo. Nesta fase, o desenho já não é só usado como 

notação rápida de ideias, mas também para modificar e combinar elemen-

tos visuais, e para explorar variações subtis na composição e na forma. Tam-

bém é comum neste momento começar-se a trabalhar à escala real, usando 

meios mais definitivos, como a pintura, ao invés dos marcadores e lápis 

usados nas anteriores fases de formulação e análise de ideias. É ainda nesta 

fase que muitas vezes se dá a introdução da cor nos projectos.

Por tudo isto, pode concluir-se que nestas fases que envolvem a sín-

tese e o desenvolvimento de soluções de design é necessário um grau de 

capacidades para o desenho maior do que nas fases anteriores do pro-

cesso de design, em que o desenho é algo mais livre e espontâneo.

Um outro uso interessante do desenho está relacionado com as fases 

de apresentação e avaliação. Nestas, os desenhos apresentados ao 

cliente são emendados com anotações para revisão. Estas revisões são 

bastante semelhantes aos desenhos produzidos nas fases de análise e 

geração, indicando um retorno ao desenho livre e rápido que facilita a 

consideração de novas ideias.

A maioria dos inquiridos do estudo afirmou que o desenho é a princi-

pal forma de apresentação nas primeiras reuniões e que desempenha 

igualmente um papel significante nas posteriores reuniões com o cliente, 

embora nestas, outros métodos possam ser usados (como a fotografia e 

até provas geradas por computador). Contudo, na era pré-digital, por 

questões de preço, estes meios originados por computador só eram utili-

zados depois de a maioria das decisões de design terem sido tomadas, e 

no momento em que a necessidade de imitar o resultado final impresso 

fosse essencial. Nos primórdios do uso do computador, o material produ-
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106  Jorge Spencer, Op. Cit..

zido por esta via servia apenas para fins de apresentação e não era visto 

como parte de um processo fluído de pensamento de design.

4.1. A importância do desenho de estudo  

no processo criativo em design gráfico

A importância do desenho no processo criativo em design gráfico, deve-se 

ao facto de este meio de registo ser estruturante na formação do pensa-

mento e na criação de novas ideias. A estes desenhos destinados a perseguir 

raciocínios e a alcançar a novidade, dá-se o nome de desenhos de estudo.

Na sua tese de doutoramento, Jorge Spencer106 faz uma reflexão sobre o 

papel destes desenhos de estudo no processo de concepção em arquitectura, 

e sobre o modo como os mesmos contribuem para encontrar soluções criati-

vas para os problemas colocados. Este papel do desenho pode ser transposto 

para as outras áreas de projecto, e deste modo, também para o design gráfico, 

cuja essência do processo de concepção não difere muito da da arquitectura.

Cada área criativa tem o seu suporte operativo, que é, por exemplo, na 

música, a notação musical, na literatura o texto manuscrito ou dactilogra-

fado, e na coreografia um sistema de notações gráficas indicativas dos 

movimentos. No design gráfico, bem como em outras áreas de projecto, o 

suporte operativo é o desenho. E sendo que, como é defendido na investi-

gação de Spencer, o suporte operativo influencia o processo criativo, o 

mesmo suporte influenciará também o resultado final produzido.

O desenho enquanto suporte operativo, funciona como auxiliar do pensa-

mento, no sentido em que serve para tornar rapidamente compreensível 

algo complexo, como é a resolução de um projecto. O acto de desenhar é um 

processo de abstracção e depuração da realidade, que conduz à construção 

de uma simplificação dos problemas, e por esta via, constitui uma perda 

selectiva de informação de modo a torná-la manipulável. Este acto repre-

senta, pois, uma escolha e neste sentido um primeiro gesto de projecto. «“O 

que caracteriza o olhar é que aproveita com suprema eficácia os conheci-

mentos que possui. Mas, sobretudo, que dirige a sua actividade mediante 

projectos. Cada vez que escolhemos o que olhar e a informação que quere-

mos extrair, deixamos que o futuro antecipado pelas nossas metas nos guie. 

Esta é a estrutura básica de todo o comportamento inteligente, inclusiva-

mente o artístico. O que caracteriza a criação poética é estar dirigida por um 

processo poético.»107 Ou nas palavras de Le Corbusier “(...) escolhendo, cometo 

o acto criminal ou válido. O primeiro gesto que há a fazer é a escolha”»108.



138 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

107  José António Marina, 

Teoria de la Inteligencia 

Creadora, Barcelona: 

Editorial Anagrama, 1996. 

Citado por Jorge Spencer,  

Op. Cit., p. 127.
108  Le Corbusier,  

citado por Jorge Spencer,  

Op. Cit., p. 127.
109  Jorge Spencer,  

Op. Cit., p. 288.
110  Jorge Spencer,  

Op. Cit., p. 56.

De acordo com Spencer, a importância desta retenção selectiva de 

informação deve-se ao facto de que “a geração de nova informação (cria-

ção), pelo modo de funcionamento do cérebro humano, se processa atra-

vés (...) [da] «bissociação de matrizes» ou cruzamento de «quadros de refe-

rência» anteriormente memorizados”109. Os desenhos constituem aqui 

parte dessas matrizes ou quadros de referência, e é através do seu cruza-

mento que se irá gerar novo conhecimento.

Outro aspecto relevante a considerar relativamente aos desenhos de 

estudo, prende-se com a sua apreensão visual, e deve-se ao facto de o 

cérebro não funcionar de modo simétrico. O hemisfério esquerdo está 

ligado a funções do raciocínio, da linguagem e do discurso, e funciona 

de um modo verbal e analítico. O hemisfério direito está relacionado 

com funções não racionais, intuitivas e sintéticas, e funciona de um 

modo não-verbal e global.

A partir dos estudos de Roger Sperry e Jerre Levy, Jorge Spencer110 sintetiza 

os seguintes conjuntos de características associados aos dois hemisférios:

MODO ESQUERDO MODO DIREITO

VERBAL utiliza palavras para nomear,  

descrever, definir.

ANALÍTICO compreende as coisas passo-a-passo  

e parte por parte.

SIMBÓLICO utiliza um símbolo no lugar de algo.

ABSTRACTO Toma uma pequena porção de 

informação, utilizando-a para representar o todo.

TEMPORAL Toma registo do tempo e estabelece 

sequências para as coisas.

RACIONAL Assume conclusões com base na razão  

e em factos.

DIGITAL Utiliza números para contar.

LÓGICO Assume conclusões baseado na lógica.

LINEAR Pensa em termos de ideias ligadas, um 

pensamento seguindo-se directamente a outro, 

frequentemente tendendo a uma conclusão 

convergente.

NÃO-VERBAL Consciência das coisas,  

mas com uma relação mínima com as palavras.

SINTÉTICO Junta as coisas para formarem todos 

concretos. Relaciona-se com as coisas como 

 elas são, no momento presente.

ANALÓGICO Vê parecenças entre as coisas, 

compreendendo as relações metafóricas.

NÃO-TEMPORAL Sem o sentido do tempo.

NÃO RACIONAL Não requer uma base para  

a razão ou para os factos; disponibilidade  

para suspender juízos.

ESPACIAL Vê onde estão as coisas por relação  

com outras, e como as partes de unem  

para formar um todo.

INTUITIVO Faz saltos de compreensão,  

frequentemente baseado em padrões incompletos, 

palpites, sentimentos ou imagens visuais.

HOLÍSTICO Vêem as coisas em simultâneo; apreende  

os padrões e estruturas gerais, apontando 

frequentemente para conclusões divergentes.

QUADRO 2

Características 
associadas aos 
hemisférios cerebrais 
direito e esquerdo.
Fonte: Jorge Spencer,  

Op. Cit., p. 144.
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Neste seguimento, e citando o estudo de Kerckhove, Spencer refere que, 

para além das características inerentes a cada um dos hemisférios cere-

brais, também o facto de a aprendizagem da escrita ocorrer da esquerda 

para a direita, na cultura ocidental, condiciona o modo como pensamos. 

O varrimento do campo perceptual por movimentos da esquerda para a 

direita, encaminha a informação preferencialmente para o hemisfério 

esquerdo (mais lógico, analítico e racional), o que faz com que tenhamos 

uma sociedade menos habilitada para o hemisfério direito (não verbal, 

não racional, global, racional, espacial e intuitivo).

O facto de os desenhos de estudo (por serem de pequena escala) pode-

rem ser apreendidos de modo imediato e não de modo sequencial, como 

por exemplo um texto escrito, faz com que a informação neles contida 

não seja veiculada apenas para o hemisfério esquerdo, mas também 

para o hemisfério direito. Tal facto permite potenciar o processo criativo, 

dadas as características artísticas, sintéticas e abrangentes que estão 

associadas ao hemisfério direito, e que permitem assim introduzir o 

não-habitual e o inesperado, tão importantes na concepção em geral e 

em particular na concepção em design. 

Outro aspecto importante a considerar nos desenhos de estudo é a 

sua ambiguidade. O facto de serem realizados de um maneira livre e 

não convencional, privilegia as suas qualidades expressivas e confere-

-lhe um carácter polissémico, possibilitando a geração de nova infor-

mação, pelas interpretações constantes que os mesmos requerem e 

proporcionam.

“É precisamente deste permanente processo de interacção com o dese-

nho, que decorre a geração de novos significados, pois o fenómeno de 

interpretar é em si mesmo fonte de nova ambiguidade.”111

O desenvolvimento do processo de concepção através dos desenhos de 

estudo, faz-se por ciclos alternados de esquisso / interpretação / 

esquisso. Estes desenhos assumem aqui um papel de “modelos de 

simulação gráfica”, isto é, uma representação provisória de um pro-

blema, através da qual se podem testar e questionar aspectos, antes de 

se chegar ao modelo definitivo. Um primeiro esquisso dá origem a uma 

interpretação por parte do autor, que através da mesma, vai encontrar 

nova informação para incluir no processo, e produzir um novo esquisso.

111  Jorge Spencer,  

Op. Cit., p. 290.
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Trata-se de um ciclo cognitivo que se desenvolve entre codifica-

ção e descodificação. Codificação na construção dos modelos de 

representação gráfica. Descodificação na sua interpretação. Mas 

existe um momento em que estes ajustes progressivos têm que ter-

minar e o projecto tem que avançar. Procura-se, assim, reagrupar a 

informação identificada até esse momento, desenvolvendo sínteses 

globais, naquilo que Spencer designa por ciclos de reorganização. “Este 

trabalho de reorganização e produção de uma nova síntese, consti-

tui-se portanto como um momento de paragem e de redirecciona-

mento da atenção criativa, podendo referir-se ao todo ou somente a 

uma parte do projecto, sobre a qual se desenvolve uma atenção par-

ticular, partindo eventualmente daí para uma nova direcção que 

não compromete o conjunto das restantes decisões até aí 

assumidas.”112

Pode assim afirmar-se que o processo de concepção através do dese-

nho não é linear, mas antes um processo cíclico de avanços e recuos, 

de aperfeiçoamentos e novas descobertas.

A confirmar este carácter cíclico e evolutivo, está o facto de os dese-

nhos de estudo assumirem papéis diferentes ao longo do processo. 

Jorge Spencer classifica-os em três categorias: desenhos de referên-

cia, desenhos de exploração e desenhos de síntese.

Os desenhos de referência constituem um registo daquilo que obser-

vamos. São referências miméticas que pretendem captar a realidade. 

Podem ser desenhos feitos de memória ou por observação directa. 

(Nalguns casos designam-se analíticos, quando para perceberem 

melhor o objecto o decompõem nas suas diversas partes). Não são 

necessariamente sempre feitos com vista a um determinado processo 

de concepção. Muitas vezes, fazem parte dos croquis de viagem do 

projectista, que pretende através destes registos, apenas fixar uma 

realidade que lhe tenha despertado o interesse. 

A importância do desenho de referência reside no facto de este pro-

cesso implicar que o autor se debruce sobre o objecto, tomando assim 

consciência do detalhe, das proporções e configurações, e ganhe uma 

clara consciência cognitiva das suas especificidades.

Este tipo de desenho tem um valor acrescentado em relação à foto-

grafia, uma vez que o autor escolhe, à partida, aquilo que vai represen-
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tar e o que vai desprezar. E para além disso, o desenho permite, repre-

sentar o que à primeira vista não é perceptível, de modo a que se 

perceba melhor o objecto.

Os desenhos de referência assumem um papel bastante importante, 

pois, mesmo que não venham a constituir inspiração directa, formam 

sempre uma base de dados para o projectista.

Os desenhos de contexto ou de síntese são desenhos em que se com-

pila a informação retirada de todos os desenhos anteriores. Constituem 

uma síntese do percurso até aí percorrido, e destinam-se a fixar e clari-

ficar decisões anteriores. Possuem um carácter mais estável e objectivo, 

pois pretendem ser uma representação fiável da realidade [ainda que 

prospectiva] a que se referem, de modo a constituírem uma base para a 

introdução de mudanças.

Ao longo de todo o processo de concepção vão sendo realizados vários 

ciclos dos diversos tipos de desenhos. Assim, existirão diversos desenhos 

de contexto, nas várias fases, que serão tanto mais completos, quanto 

mais próximo da solução final o projecto estiver. No entanto, a sua natu-

reza mantém-se sempre constante: Pretendem fixar soluções [até então 

encontradas] num suporte mais claro e objectivo, de modo a proporcio-

nar uma visão mais holística do objecto, que dê relevo a necessidades de 

novas mudanças.

Os desenhos exploratórios são, normalmente, desenvolvidos a partir 

da base transitória estabelecida pelos desenhos de contexto. São dese-

nhos de que o projectista se serve para concentrar a sua atenção sobre 

aspectos específicos, explorando as possibilidades de alteração e evolu-

ção dos mesmos. Funcionam como meios de investigação, e é normal-

mente através das conclusões a que fazem chegar, que se verificam pro-

gressões no processo criativo.

Os desenhos exploratórios, como o nome indica, pretendem explorar 

as várias soluções para um problema do projecto, e normalmente esbo-

çam várias alternativas de resposta a esse problema. Não procuram a 

verosimilhança com o objecto [prospectivo] a que se referem. Consti-

tuem formas de expressão livres, que na maioria dos casos, pela insistên-

cia dos traços, pela concentração de soluções num espaço reduzido da 

folha de papel, são ambíguos e despoletam a produção de novos signifi-

cados quando reinterpretados. E esta é a sua grande mais-valia – a ambi-

guidade – enquanto geradora de nova informação e novas descobertas.
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Podemos, então, afirmar que o desenho de estudo, no âmbito da criação 

projectual, constitui um sistema de expressão gráfica que propõe estí-

mulos para a invenção. A sua produção é normalmente feita de modo 

desordenado, impulsivo, por vezes ininteligível. O projectista regista no 

papel tudo aquilo que lhe vai passando pela mente, numa espécie de 

“brainstorming gráfico”, com vista a dar resposta ao problema. Assim, estes 

desenhos revelam uma grande proximidade com o pensamento, e não se 

destinam a comunicar esse pensamento a terceiros. Destinam-se, sim, a 

captar ideias ao ritmo a que elas surgem, numa atitude [utilizando a 

expressão de Jorge Spencer] “venatória”, persecutória. Esta atitude tra-

duz-se em desenhos bastante livres, despreocupados e desprendidos das 

convenções, o que por sua vez implica o seu carácter polissémico. Cada 

desenho de estudo assume vários significados e interpretações diferen-

tes, consoante os diversos receptores, e até mesmo pelo mesmo receptor 

sucessivamente ao longo do tempo. Desta maneira, podemos falar em 

“aspectos heurísticos”, visto cada interpretação trazer nova informação.

A Heurística é aqui entendida como “método que auxilia na descoberta ou 

na apresentação de uma verdade, ou na solução de um problema estrito.”113 

É recorrente a associação do conceito de Heurística à ideia de método ou 

processo de referência, aberto, indutor e iluminante. A sua origem etimoló-

gica (arte de descobrir ou inventar) reside na alegada exclamação de Arqui-

medes “Heureka!”– “Descobri!” (do gr. heuretikós – “inventivo”). 

A heurística é largamente utilizada em processos auxiliares da criativi-

dade. Katja Tschimmel refere-se à heurística sistemática como conjunto 

de métodos e técnicas para o incentivo do pensamento criativo no design.

“A heurística sistemática é um sistema metodológico para dominar os 

processos de resolução de problemas mal estruturados nas mais variadas 

áreas, desde a filosofia e psicologia até à informática e ao design. Ao con-

trário dos métodos algorítmicos, que descrevem um procedimento de 

resolução racional e que servem para resolver problemas rotineiros bem 

estruturados, os métodos heurísticos referem-se, (...) a um processo intui-

tivo indeterminado, que sem grande esforço leva a objectivos desconhe-

cidos. (...) Enquanto os algoritmos clássicos procuram encontrar uma 

solução óptima, os procedimentos heurísticos conduzem apenas a solu-

ções possíveis, sem qualquer pretensão a exactidão ou optimização” 114.
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A concluir, podemos resumir que os desenhos de estudo em si mesmos, 

e devido às suas características, são um importante meio de alcançar 

soluções criativas, fundamentais nas áreas de projecto, como é o caso do 

design gráfico. A sua importância revela-se, enquanto contributo e maté-

ria-prima para a metodologia de design, uma vez que permite ir regis-

tando as várias fases do pensamento, e também constituir o motivo prin-

cipal de um objecto de design, enquanto elemento ilustrativo. A sua 

importância revela-se igualmente, enquanto meio de despoletar proces-

sos mentais que conduzam à criatividade.
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S Í N T E S E  C ON C L U S I VA

Os aspectos referidos no capítulo 2 constituem as condicionantes e pos-

sibilidades do trabalho do designer gráfico (e portanto o seu enquadra-

mento técnico) na segunda metade do século XX, antes da introdução 

dos meios digitais.

Este foi um período bastante rico, em que diversas tecnologias foram 

surgindo, sempre pretendendo facilitar e automatizar o processo grá-

fico. Neste contexto, há a referir essencialmente três momentos, que 

constituem três maneiras distintas de trabalhar. No primeiro momento, 

a composição dos textos era feita em tipografia mecânica (Linotype e 

Monotype) e a impressão era feita através da impressão tipográfica. No 

segundo momento, a composição continuava a ser mecânica, mas a 

impressão era feita através do offset (divulgado a partir dos anos 60). 

Havia a particularidade de a impressão se basear em processos fotográ-

ficos e a composição de texto não. Assim, era frequente imprimir texto 

e imagens em separado, ou compor os textos tipograficamente e foto-

grafá-los de modo a adaptá-los ao tipo de impressão. O terceiro momento 

corresponde à plena disseminação da impressão offset e à criação de 

um método de composição sintonizado com a mesma e igualmente 

baseado em processos fotográficos: a fotocomposição.

Embora com algumas diferenças em cada um dos momentos, o papel 

do designer, neste período, manteve-se constante e centrado, essencial-

mente, na criatividade inicial e na delegação de tarefas. Uma vez que, 

para materializar um projecto, era necessário recorrer a várias equipas 

técnicas, a função do designer gráfico passava bastante pela coordena-

ção. Nesta fase do design gráfico, o aspecto final do trabalho só era 

percebido com exactidão depois da impressão, pelo que as maquetes 

assumiam, então, um papel bastante importante.

Conhecer as especificidades do trabalho do designer nesta época, 

permite-nos entender correctamente a sua actuação. Do mesmo modo, 

conhecer os utensílios indispensáveis nos ateliers deste período, per-

mite compreender o processo de trabalho e os resultados atingidos.

A história do design gráfico inclui a tecnologia gráfica, tanto ao 

nível da concepção em atelier, como ao nível mais abrangente da com-

posição e da impressão. O desenho enquanto prática essencial ao 

desenrolar do processo de design gráfico, é também um dos tópicos 

de referência.
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Nesta primeira parte da dissertação (capítulos 1 e 2), abrangemos os 

dois aspectos essenciais ao conhecimento do trabalho do designer grá-

fico no século XX (antes da informática): a caracterização histórica, com 

os movimentos e personalidades determinantes do percurso da disci-

plina; e a caracterização tecnológica, revelando todas as condicionantes 

e possibilidades da profissão em termos práticos, e que, muitas vezes, 

servem de justificação para as opções referidas ao nível histórico.
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PARTE 2 

Design gráfico em Portugal 
e a obra de Sebastião Rodrigues





Cultura artística  
e design gráfico em Portugal3

CAPÍTULO

“La revolución no es la sublevación contra el 

orden preexistente, sino la implantación de 

un nuevo orden que tergiversa el tradicional.”

José Ortega y Gasset, 1993

TL “A revolução  

não é a revolta contra  

a ordem preexistente, 

mas a implantação  

de uma nova ordem  

que vira a tradicional  

do avesso.”

José Ortega y Gasset,  

La rebelión de las masas, 1993.
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1  Enciclopédia Verbo Luso 

Brasileira de Cultura: Edição 

Século XXI. Vol. 20. Lisboa: 

Verbo, 2002, p. 221.

N O T A  I N T R O D U T Ó R I A

Sebastião Rodrigues desenvolveu a sua actividade de design gráfico entre 

1945 e 1985, e este é o arco temporal que considerámos para a presente 

investigação. É um período, em que, no início, o design gráfico não se 

tinha ainda afirmado como actividade independente, e era realizado por 

pintores ou arquitectos, não existindo uma clara separação entre as 

diversas vertentes daquelas que eram chamadas artes decorativas. Como 

tal, e para melhor percebermos o universo de Sebastião Rodrigues, faze-

mos uma abordagem, ainda que sucinta, às artes visuais em Portugal no 

século XX, destacando os aspectos que mais directamente se relacionam 

com o design gráfico. Assim, procuramos perceber o Modernismo, nas 

suas principais manifestações: Futurismo, Surrealismo e Neo-realismo. 

O Estado Novo, que prevaleceu em Portugal de 1933 a 1974, mas cujas 

raízes remontam aos anos 20, é outro aspecto que não podemos deixar de 

abordar, enquanto factor condicionante de toda a actividade cultural do 

país, e como tal, condicionante das artes e do design gráfico. Do mesmo 

modo, mas pelos motivos inversos, abordamos a influência da Fundação 

Calouste Gulbenkian, fundada em 1956, nas artes e no design em Portugal.

Procuramos, assim, traçar uma breve panorâmica das artes visuais, 

tentando sempre integrar o design gráfico nessa panorâmica, definindo 

os primórdios desta profissão, indicando as suas primeiras persona-

gens de relevo e agrupando-as nas diversas gerações a que pertenceram.

1. Percursos de modernidade 

[Modernismo, Neo-realismo, Surrealismo]

Tal como é afirmado na Enciclopédia Verbo Luso Brasileira de Cultura, Moder-

nismo é uma “nomenclatura um tanto arbitrária (todas as escolas foram 

modernas no seu tempo) para o movimento artístico de vanguarda, que 

se declarou entre nós, sobretudo no segundo decénio do séc. XX.”1 

Design gráfico:
contextos e percursos 1

CAPÍTULO
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4.ª ed. Lisboa: Livros 
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3  Paulo Pereira, Arte 

Portuguesa História Essencial. 

Lisboa: Temas e Debates / 
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p. 801.

José-Augusto França utiliza o termo Modernismo de modo genérico 

para agrupar toda a arte em Portugal no século XX, e inclui dentro deste 

termo várias correntes artísticas, como o futurismo, o Neo-realismo e o 

Surrealismo. O autor classifica e organiza a Arte em Portugal no século XX2 

(1911 – 1961), dividindo-a em três gerações de artistas modernos (e 

uma quarta que actua nos anos 60, mas que se encontra fora do âmbito 

temporal deste livro). À primeira geração dos artistas modernos portu-

gueses pertencem Amadeo Souza-Cardoso, Santa-Rita Pintor, Almada 

Negreiros, Eduardo Viana, António Soares, Jorge Barradas (1894-1971), 

Dordio Gomes (1890-1976) e Abel Manta (1888-1982). Na segunda geração 

estão incluídos Carlos Botelho, Bernardo Marques, Sara Afonso, Lino 

António, Maria Clementina Carneiro de Moura, Leopoldo de Almeida 

(escultor), Mário Eloy, Ofélia Marques, António Pedro, etc.. À terceira 

geração pertencem Júlio Resende, João Navarro Hogan, Sá Nogueira, 

Nikias Skapinakis, Alice Jorge, António Charrua, Lima de Freitas, Júlio 

Pomar, Eduardo Luís, António Quadros, Jorge Pinheiro, Tomás de Figuei-

redo, Espiga Pinto, Luís Jardim, João Abel Manta, Nadir Afonso, Fernando 

Azevedo, Fernando Lemos, Vespeira, Eduardo Nery, Lurdes Castro, Jorge 

Martins, etc.

Pode dizer-se que o modernismo em Portugal teve um apareci-

mento tardio, apenas na década de 1920, devido às especificidades da 

sociedade da época, que se encontrava culturalmente muito ligada aos 

valores do século XIX. Paulo Pereira afirma-nos, a este propósito, que 

“Em Portugal, a partir dos inícios do século XX vão passar a conviver 

dois países num só. O país mais profundo e tradicionalista, que é tam-

bém o que se revê nos gostos tradicionalistas. E o país urbano e 

moderno, que, ainda sem plenamente o ser, se revê nas revoluções 

estéticas, que andam associadas ao culto da velocidade, da era da 

mecânica (...).”3 É esta vertente urbana que possibilita, aos poucos, a 

entrada do Modernismo em Portugal.

De acordo com Raquel Henriques da Silva, e referindo um consenso 

geral na história da arte portuguesa, a introdução do Modernismo no 

nosso país foi marcada por dois acontecimentos artísticos no início do 

século XX: a Exposição Livre (1911) e o I Salão dos Humoristas (1912). Trata-

-se de uma época de mudança, também política, com a implantação da 

República em 1910. E também uma época marcada por uma aproxima-

ção renovada a Paris, o centro da vida artística internacional.
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e humoristas”. In História  

da Arte Portuguesa. Lisboa: 

Círculo de Leitores, 2008. 

[Edição original em 3 
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“A Exposição livre foi promovida por um 

jovem grupo de pintores que, desde 1905, se 

encontrava em Paris, fora do enquadramento 

das bolsas de Estado de tradição oitocentista. 

O promotor foi Manuel Bentes (1885-1961) e 

com ele expunham Eduardo Viana (1881-1967), 

Francis Smith (1881-1961), Domingos Rebelo 

(1891-1975), Emmerico Nunes (1888-1968), 

Francisco Álvares Cabral (1887-1947), Alberto 

Cardoso (1881-1942), além do brasileiro 

Roberto Colin, todos em início de carreira e 

desejosos de se sobreporem à predominante 

produção naturalista que continuava a domi-

nar os salões oficiais da Sociedade Nacional de 

Belas Artes, à volta dos nomes prestigiados de 

Columbano, Malhoa, Carlos Reis e, no Porto, João Marques de Oliveira. 

(...) Bentes enunciava os princípios que os norteavam: «Queremos ser 

livres! Fugimos aos dogmas do ensino, às imposições dos mestres e, 

quanto possível, às influências das escolas, porque cremos que os artis-

tas têm uma só escola – a Natureza; um dogma único – o Amor».”4

Esta exposição teve bastante importância no panorama nacional, 

ainda que pela negativa, já que revelou a “fraqueza congénita que seria 

a do modernismo, a sua ausência de vontade de ruptura pela ignorân-

cia do que estava em jogo na arte internacional do começo do século, 

logo concretizada na incompreensão absoluta e incapacidade de acom-

panhamento do percurso de Amadeo.”5

Amadeo Souza-Cardoso (1887-1918), segundo Raquel Henriques da 

Silva, o mais importante pintor português da primeira metade do 

século, recusou participar na mesma, alegando que tudo o que se 

fazia em Portugal era medíocre e estava atrasado em relação ao 

exterior.

Contrariando este fraco resultado, o I Salão dos humoristas, que decor-

reu no ano seguinte (1912), foi um sucesso. “O público entusiasmou-se 

com a novidade radical dos desenhos, aguarelas e guaches dos jovens 

talentosos que pela primeira vez expunham, sobretudo Cristiano Cruz 

(1892-1951), o mais elogiado, mas também José de Almada Negreiros 

(1893-1970) ou Jorge Barradas (1894-1971), assumindo com verve o que os 

IMAGEM 1

Amadeu de Souza-Cardoso, 
Coty, c. 1917.  
Colecção Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo 
Perdigão, Lisboa.
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separava dos oitocentistas: a simplificação da linha, o despojamento da 

composição liberta de narratividade, a eficácia das cores claras e contras-

tantes, a modernidade da articulação da figura com o fundo, esbatendo 

a sugestão perspéctica.”6

Contudo, como refere a autora, “nunca o modernismo português se liber-

tou das consequências divergentes destes dois eventos. Foi pobre e confuso 

pictoricamente, dependente da pesada realidade que fora o sucesso do ciclo 

naturalista, e só pela via de mimetizar os ritmos da vida moderna, no dese-

nho e na ilustração, adquiriria consistência e autonomia, um superficial 

entendimento da contemporaneidade.”7 À excepção de Amadeo de Souza-

-Cardoso, que “estrangeirado”, abandonava a prática de caricaturista e ilus-

trador moderno e se afirmava na pintura, a nível internacional. Tanto que 

até participou, em 1913, no Armory Show (Nova Iorque, Boston e Chicago), 

considerado o ponto de partida da arte contemporânea nos EUA.

Também de grande importância para o modernismo português foi a 

“animação” que ocorreu em 1914/1915, devida ao facto de a I Guerra Mun-

dial ter trazido de volta artistas que na altura estavam emigrados, como 

Amadeo, Santa Rita, Armando Basto, José Pachecko, Eduardo Viana, e 

também o casal Robert e Sónia Delaunay, que não sendo portugueses, cá 

encontraram refúgio.

Criaram-se assim dois núcleos principais de modernistas. Um em Lisboa, 

em torno do café A Brasileira com as figuras de Almada Negreiros e Gui-

lherme Santa-Rita, outro em Vila do Conde, com o casal Delaunay e Eduardo 

Viana. Amadeu Souza-Cardoso trabalhava isolado em Manhufe (Amarante).

Foi neste período de entusiasmo que, em 1916, Amadeo realizou a sua 

única exposição em Portugal, com 114 obras expostas, primeiro no Porto 

e depois em Lisboa, e que viria a constituir o auge do primeiro moder-

nismo. Também marcante neste contexto (embora tivesse contado com 

apenas dois números), foi o projecto da revista Orpheu, de inspiração 

futurista, datada de 1915, e que reunia Almada 

e Santa Rita aos poetas Fernando Pessoa e 

Mário de Sá-Carneiro.

Esta fase florescente viria a terminar com a 

saída dos Delaunay, em 1917, com as mortes de 

Sá-Carneiro, Amadeo e Santa Rita e a desistên-

cia da pintura em favor da medicina veteriná-

ria, de Cristiano Cruz.

IMAGEM 2

Revista Orpheu, n.º 1,  
Janeiro-Fevereiro-Março  
de 1915. Capa de José 
Pacheko (1885-1934),

IMAGEM 3

Revista Orpheu, n.º 2,  
Abril-Maio-Junho de 1915.
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Ao longo dos anos vinte, as instituições oficiais continuaram sempre 

a preferir o naturalismo, estando o Museu de Arte Contemporânea a 

cargo de Columbano, e a partir de 1926 de Adriano Sousa Lopes, e por-

tanto “fechado” aos modernistas. Do mesmo modo, também a Sociedade 

Nacional de Belas Artes se recusava a abandonar a estética tradiciona-

lista. Restava aos modernistas a “cumplicidade da cidade”, que lhes per-

mitia expor nas salas da Ilustração Portuguesa, no salão Bobone, na Brasi-

leira e no Club Bristol, através da decoração, que incluía pinturas. Contudo, 

três exposições importantes aconteceram nesta década: A Exposição dos 

Independentes, em 1923, os Salões de Outono, de 1925 e 1926, organizados 

por Viana e Pachecko, respectivamente. No entanto, o território mais 

favorável aos novos, foram as revistas e magazines, em que o grafismo e 

a ilustração desempenharam um importante papel, e em que se destaca-

ram personalidades como Jorge Barradas, Almada Negreiros, António 

Soares, Bernardo Marques ou Carlos Botelho, e publicações como a ABC, 

a Ilustração Portuguesa, a Civilização, a Magazine Bertrand, e a Contemporâ-

nea. Nestas dava-se continuidade à novidade formal que o humorismo 

tinha trazido, e assumiam-se as influências vindas de fora, tanto ao nível 

da expressão da Arte Nova, como dos cartazes oitocentistas de Toulouse-

-Lautrec e da linguagem da publicidade, na qual Fred Kradolfer teve uma 

particular importância. Criavam-se, assim, registos pictóricos planos, 

sem perspectiva, com grandes superfícies de cores fortes.

Também importante na consolidação do modernismo foi o I Salão dos 

Independentes, em 1930, assim denominado porque os seus mentores “«olha-

vam para as coisas com os olhos que Deus lhes dera» – «sem óculos acadé-

micos»”8. Esta iniciativa teve algum sucesso, com vozes defensoras mas 

também algumas vozes opositoras. Contudo, o II Salão dos Independentes, 

IMAGEM 4

Revista Ilustração Portuguesa,  
2.ª série, volume 35, 1923.

IMAGEM 5

Revista Contemporânea, 
Grande revista mensal, 
volume 1, n.º 2, 1922.

IMAGEM 6

Revista Civilização,  
Grande magazine mensal, 
Fevereiro 1931, ilustração  
de Roberto Nobre (1903-1969).

IMAGEM 7

Revista Civilização,  
Grande magazine mensal, 
número 12, Junho 1929, 
ilustração de Roberto Nobre 
(1903-1969).
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no ano seguinte, não teria a mesma pujança, tendo tido muito poucos 

visitantes, e conduzindo a iniciativa ao seu fim.

A partir de 1932, tiveram lugar outras iniciativas, que no seu conjunto 

foram contribuindo para o enraizamento do movimento moderno (ainda 

que de uma maneira pouco profunda) na nossa sociedade. Entre estas ini-

ciativas estão o Salão dos Artistas Criadores, o Salão do Estoril, o I Salão Nacio-

nal de Fotografia, o I Salão dos Divergentes de Coimbra, a Exposição Colectiva de 

Pintura, Escultura e Arquitectura na SNBA, em 1933, a Exposição de Arte 

Moderna inaugurada em Dezembro de 1933, e em 1936, nova Exposição de 

Arte Moderna na SNBA. Também em 1936, inaugurou a Exposição de Artistas 

Modernos Independentes, que foi considerada a melhor exposição moderna 

de conjunto (até então), e que os organizadores fizeram com que tivesse 

data coincidente com o II Salão de Arte Moderna do SPN, então já em pleno 

desenvolvimento da sua dedicação às artes plásticas.

Após estas iniciativas, outras menos relevantes também tiveram lugar 

e o seu pequeno contributo para o panorama do modernismo nacional. 

Entre elas estão, por exemplo, em 1935, a Exposição da revista Momento 

e a Exposição de Motivos de Lisboa (ligada às Festas de Lisboa), e em 1938, 

o novo Salão de Outono ou o II Salão de Arte Moderna da SNBA.

Durante a década de 30, nos salões regulares da SNBA (maioritaria-

mente naturalistas e académicos), os artistas modernos não deixaram de 

figurar. Em cada salão, existia sempre um pequeno número de artistas 

modernos que insistia em se introduzir, sem que isso gerasse escândalo

Há que referir que nesta altura, a situação dos artistas era na genera-

lidade bastante precária, chegando a existir, como refere José-Augusto 

França, “artistas que viviam na miséria”9. Esta situação levou a que em 

1933, fosse criada com a SNBA, uma comissão para intervir junto do 

Estado. E já em 1932, António Ferro, nas suas famosas entrevistas a Sala-

zar, tinha tentado interceder pelos artistas, comunicando a Salazar que 

“havia aí dúzias de rapazes cheios de talento e mocidade que esperavam 

ansiosamente para serem úteis aos país”10. Em 1933, Ferro viria a assu-

mir o SPN, e a chamada dos artistas não tardaria. Contudo, era uma 

chamada direccionada para a construção da imagem do estado, como 

veremos no subcapítulo que se segue.

A segunda geração de artistas modernos de que nos fala França, é 

aquela cujos protagonistas chegaram à cena na década de 1920, tendo 

nascido no final do século XIX e início do século XX. Eram da segunda 
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geração porque não eram pioneiros e já tinham antepassados. Dela 

fazem parte Mário Elói, Júlio Reis Pereira, Dominguez Alvarez, Carlos 

Botelho e Bernardo Marques.

O período desta segunda geração, coincidiu em parte com aquele em 

que o SPN teve maior influência na arte portuguesa, ou seja aquele em 

que António Ferro esteve à frente da instituição (1933 – 1949). Foi um 

período em que a arte foi dominada pelas intenções do estado, mas em 

que, ainda assim, algumas iniciativas exteriores ao mesmo iam aconte-

cendo. Dos intervenientes desta geração, há a destacar sobretudo Ber-

nardo Marques, pela influência que teve como “capista e ilustrador de 

livros (...) ou director gráfico de edições e de revistas”11. Apresentou-se 

em 1920 no III Salão dos Humoristas e nas páginas do ABC, como ilustrador. 

Depois seguiu-se a sua participação como ilustrador em diversas publica-

ções, como a Ilustração Portuguesa, a Ilustração, a Civilização, o Sempre Fixe, 

e jornais como O Século e o Diário de Notícias. As revistas Panorama, Litoral 

e Colóquio contariam com a sua direcção gráfica. Em 1937 integrou a 

equipa de decoradores do SNI.

A terceira geração, marcada essencialmente pelo Surrealismo e pelo 

Neo-Realismo, “subiu à cena” no início da década de 1940, e foi definida 

pelas Exposições Independentes organizadas por um grupo de estudan-

tes das Belas-Artes do Porto. Cerca de 1950, estas duas correntes artísti-

cas perderam alguma pujança e deixaram de gerar polémica, passando 

esta a centrar-se mais em aspectos estéticos ligados ao binómio figura-

ção e abstracção. 

Júlio Resende foi um pintor bastante importante desta geração, que 

começou pela figuração, mas que a partir de 1956, se iniciou na abstrac-

ção, nunca tendo escolhido uma das duas. João Navarro Hogan, Sá 

Nogueira, Nikias Skapinakis, Alice Jorge, Rui Filipe, José Júlio, António 

Charrua, Júlio Pomar, Lima de Freitas, Eduardo Luís, António Quadros, 

Flor Campino, Luís Demée, Sousa Felgueiras, Jorge Pinheiro, Lopes Alves, 

Tomás de Figueiredo, Guilherme Casquilho, Espiga Pinto são nomes 

deste período ligados à arte figurativa. Ligados ao desenho, temos os 

nomes de Francisco Relógio, Luís Jardim e João Abel Manta.

À corrente abstractizante pertenciam Júlio Resende, Paula Rego, Fer-

nando Lanhas, Júlio, António Pedro, Vieira da Silva (embora não esti-

vesse em Portugal). Mesmo a corrente surrealista, se tornou não figura-

tiva, com Azevedo, Lemos e Vespeira a integrarem também esta lista. 
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Menez, Lurdes Castro, Jorge Martins, Artur Bual, Nuno Siqueira, Antó-

nio Charrua, Manuel Baptista, Armando Alves, António Sena e Ângelo 

de Sousa, são outros nomes desta corrente. Há ainda que referir o grupo 

KWY, ligado ao abstraccionismo lírico, formado no final da década de 

1960, e que que se reuniu em torno de uma revista, com o mesmo nome, 

publicada em Paris entre 1958 e 1964. Dele faziam parte Lurdes Castro, 

René Bertholo, João Vieira, José Escada, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, 

Christo e Jan Voss, entre outros que se lhe viriam a juntar.12

Correntes de grande importância na história da arte em Portugal na 

primeira metade do século XX, e transversais às segunda e terceira gera-

ções de artistas, foram o Neo-realismo e o Surrealismo.

O Neo-realismo “sobretudo notável na pintura, (...) propõe uma revalo-

rização do Realismo tradicional mas agora integrado nos princípios estéti-

cos do marxismo. Pode situar-se a sua aparição cerca de 1930, tendo tido 

um período áureo no pós-guerra.”13 Em Portugal teve início em meados da 

década de 1940, tendo terminado cerca de dez anos mais tarde. Segundo 

Raquel Henriques da Silva14, surgiu em Portugal como resultado de três 

factores: o primeiro a situação ideológica internacional gerada pelo fim da 

II Guerra Mundial, o segundo, as expectativas do Partido Comunista Por-

tuguês, que naquela altura se empenhava no confronto em relação ao 

Salazarismo, e o terceiro, a activa difusão (sobretudo por via francesa) das 

conclusões do Congresso dos escritores de Moscovo, enunciadas por Gorky, 

que propunham o “realismo socialista” como a única prática artística 

comprometida com um projecto progressista de sociedade.

Podemos encontrar a base teórica do Neo-realismo nas palavras que Álvaro 

Cunhal que, em 1939, ainda bastante jovem, proferiu ao jornal O Diabo:

“«O desenvolvimento da produção material determina a transforma-

ção da realidade humana, do pensamento humano. A produção dos 

meios de produção do século XIX não podia deixar de conduzir à 

transformação da arte». A arte devia «exprimir a realidade viva e 

humana de uma época» – ou seja, «exprimir actualmente uma tendên-

cia histórica progressista». «Moderna na forma» apenas, a arte seria 

«incompleta», porque «formas novas podem conter um significado 

velho e retrógrado», enquanto «formas velhas – ainda que excepcio-

nalmente – podem conter um significado moderno e progressista».”15
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Este foi o quadro de referência ideológica para alguns jovens pintores 

portugueses, em geral, simpatizantes do Partido Comunista Português, 

admiradores dos romances de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Alves 

Redol, Manuel da Fonseca ou Soeiro Pereira Gomes e das famosas pintu-

ras murais dos mexicanos Orozco, Rivera e Siqueiros, ou do brasileiro 

Cândido Portinari. Entre os nomes mais importantes desta corrente 

artística, em Portugal, estão Júlio Pomar (n. 1926), Marcelino Vespeira (n. 

1925), Manuel Filipe, Moniz Pereira, Rui Pimentel, Jorge Oliveira, Augusto 

Gomes e Guilherme Camarinha. Sendo que Júlio Pomar foi considerado 

a maior revelação desta corrente artística, com obras como Gadanheiro 

(1945), O Almoço do Trolha (1946-1950), Marcha (1946) ou Resistência (1947). 

Para além destes nomes, temos ainda muitos outros como os de Mário 

Dionísio, Rogério Ribeiro, Lima de Freitas, Querubim Lapa, Manuel 

Ribeiro de Pavia, Cipriano Dourado, Júlio Resende, José Dias Coelho, Ave-

lino Cunhal, Maria Keil, Abel Salazar, Arlindo Vicente, Victor Palla, Alice 

Jorge, Álvaro Cunhal, Nuno San Payo, entre outros.

O Neo-realismo pretendia assumir-se como uma arte útil, “uma arte 

do povo, pelo povo e para o povo”16, no dizer de Júlio Pomar, que por isto 

não podia ficar cingida à pintura de cavalete, mas antes ser uma pintura 

acessível às massas em suportes universalmente acessíveis, como murais 

e outras intervenções no espaço público, à semelhança do que acontecia 

no Neo-realismo mexicano. Contudo, no contexto de ditadura que Portu-

gal vivia, e sendo esta uma arte ideologicamente contrária ao regime, a 

pintura mural ficava impossibilitada, e as manifestações que existiram 

tiveram forçosamente que passar pelos circuitos mais eruditos da dita 

pintura de cavalete. No entanto, outros suportes de divulgação mais 

massificada existiram, tais como ilustrações e gravuras, em livros ou em 

IMAGEM 8

O Almoço do Trolha  
(1946-1950)  
Júlio Pomar.

IMAGENS 9A E 9B

Manuel Ribeiro de Pavia, 
iIlustrações para o romance 
Fanga, de Alves Redol, 1943.
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periódicos de crítica cultural, a tapeçaria, que no entender de José-

-Augusto França “correspondia a esta «informação mural» que estava na 

base do neo-realismo: ela chegava aos olhos do povo, tal como a gravura, 

que podia mesmo chegar às suas mãos” 17 A criação da cooperativa “Gra-

vura”, em 1956, pretendia utilizar a gravura enquanto meio de divulga-

ção em massa de mensagens visuais, e assim, contribuir para o desenvol-

vimento e para a intervenção da estética neo-realista na sociedade. 

Contudo, foi criada num fase em que esta cor-

rente artística já se encontrava em desgaste e 

declínio. Também a fotografia foi desenvolvida 

neste contexto, levando, em 1959, à publicação 

do livro Lisboa Cidade Triste e Alegre, de Victor 

Palla e Costa Martins.

A consequência mais relevante do Neo-rea-

lismo foi a intensa politização da prática artís-

tica. A arte pretendia contribuir para a melho-

ria das condições de vida do povo.

Relativamente ao aspecto plástico, este tipo 

de pintura baseava-se em imagens icónicas, de 

acordo com o realismo socialista, que são visí-

veis, por exemplo na obra A Ceifeira (1946) de 

Rui Pimentel (n. 1924), nos desenhos de Arlindo 

Vicente (1906-1977) e nas gravuras de Manuel 

Ribeiro de Pavia (1910-1957). Estes caracterizam-se por uma simplifica-

ção das linhas, e por um exagero na volumetria dos corpos, que simboli-

zam o trabalho e a resistência. Neles, a cor é utilizada para reforçar 

aspectos simbólicos. As temáticas preferidas dividiam-se geralmente em 

três grupos: o trabalho, a situação político-económica e as vivências do 

povo no seu dia a dia.

Em Portugal, o Neo-realismo pictórico viria a durar apenas cerca de 

uma década, caindo em declínio em meados da década de cinquenta. No 

entanto, na literatura, este foi um período em que se alcançou “uma 

espécie de maturidade estilística que tornaria o Neo-realismo um movi-

mento de referência para uma nova geração de escritores como José Car-

doso Pires, Urbano Tavares Rodrigues, Augusto Abelaira ou Baptista-Bas-

tos, marcando indelevelmente a cultura portuguesa, inclusive até ao 

final dos anos 70.”18

IMAGENS 10A, 10B, 10C

Victor Palla e Costa Martins,  
Lisboa Cidade Triste e Alegre,  
capa e páginas do livro, 1959.
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Para José-Augusto França, “a história do neo-realismo nas artes plásti-

cas em Portugal, é, numa boa parte, a história das Exposições Gerais de 

Artes Plásticas.”19 De facto, estes foram os eventos principais desta cor-

rente artística. A I Exposição Geral de Artes Plásticas, realizada em 1946, 

teve a particularidade de nem todos os participantes terem conheci-

mento de que a mesma era organizada pelo Movimento de Unidade 

Democrática (MUD), controlado pelo Partido Comunista Português. A II 

Exposição Geral de Artes Plásticas no ano seguinte, marcaria o auge do 

movimento. O regime percebeu que o MUD estava por detrás da organi-

zação destas exposições, e tal levou a uma rusga policial, em que seis 

quadros foram apreendidos e vários artistas interrogados na PIDE. A ter-

ceira destas exposições, em 1949, já inaugurou com censura prévia. Este 

foi um acto, até então inédito, no relacionamento entre as artes e o 

Estado, e pode ser considerado como o momento de ruptura da cultura 

artística em relação ao regime.

Os Surrealistas, que participavam, a par dos Neo-realistas, nesta expo-

sição, rejeitaram a censura prévia e retiraram-se da mesma, já na fase de 

montagem, vindo a inaugurar uma própria exposição em 1949. No catá-

logo dessa exposição, viriam a reproduzir um cartaz proibido, de apoio 

à campanha presidencial de Norton de Matos, que dizia: “O Grupo Sur-

realista de Lisboa pergunta: depois de 22 anos de medo ainda seremos 

capazes de um acto de liberdade? É absolutamente necessário votar con-

tra o fascismo.”20

Consequência deste clima de movimentações que confrontavam o 

regime, numa área em que ele se julgava seguro, foi o afastamento de 

António Ferro, facto que constituiu o reconhecimento de uma situação 

de não retorno.

Como afirma Raquel Henriques da Silva, “cumpriam-se assim os objec-

tivos políticos do Partido Comunista Português em relação às artes plásti-

cas (...) [era] o ponto de partida de uma passagem quase global dos artistas 

mais significativos para uma definitiva oposição política e cultural (...)”21. 

A partir dos anos cinquenta, tanto os artistas como a crítica mais qualifi-

cada passaram a viver na oposição política, o que teve como consequência 

uma duríssima afirmação dos novos movimentos artísticos, que originou 

uma emigração imparável para os grandes centros internacionais, onde 

estas personalidades tiveram oportunidade de perceber o enorme atraso 

que a Política do Espírito a quase todos impusera.
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O Surrealismo, movimento artístico e literário surgido na década de 

1920, a par dos restantes movimentos de vanguarda, caracteriza-se 

pela busca de inspiração no imaginário dos sonhos e das alucinações 

e pretende reforçar o papel do subconsciente na actividade criativa.

Em Portugal, as primeiras pinturas surrealistas foram apresentadas 

por António Pedro, em 1936, na Exposição de Artistas Independentes, na 

casa Quintão. Le crachat embelli e Sabat dança de roda foram as obras, 

caracterizadas mais pela provocação do que pela qualidade plástica. 

Posteriormente, em 1940, juntou-se-lhe António Dacosta numa exposi-

ção que “foi uma espécie de oásis no deserto de imaginação estética 

em que a «segunda geração» se definia e satisfazia”22 e que constituiu 

um primeiro sinal de novas direcções na pintura portuguesa. Outro 

factor que contribuiu para a consolidação desta corrente artística foi a 

publicação da revista Variante, em 1942-1943, dirigida por António 

Pedro. Contou com apenas dois números, mas reuniu críticos, artistas 

e historiadores nacionais e estrangeiros, constituindo um espaço iné-

dito de valorização da herança modernista e da contemporaneidade.

Em 1947, o Surrealismo estruturar-se-ia como movimento, à seme-

lhança do que tinha acontecido em Paris, formando-se o Grupo Sur-

realista de Lisboa. Este grupo organizou-se em torno da tertúlia juve-

nil de estudantes da Escola António Arroio que se reunia no Café 

Herminius, e dele faziam parte a figura liderante de António Pedro, e os 

jovens Marcelino Vespeira, António Domingues, Fernando Azevedo e 

Mário Cesariny, aos quais se viriam a juntar Alexandre O’Neill, Moniz 

Pereira, Cândido da Costa Pinto e José-Augusto França.

Uma das primeiras atitudes do grupo foi o afastamento de Costa 

Pinto, que tinha exposto Em Lisboa há bacalhau nas Salas do SNI, facto 

que foi entendido como motivo para ruptura, 

por considerarem não haver margem para 

“posições equívocas”23. Muitas das personali-

dades que aderiam ao surrealismo, faziam-no 

por terem esgotado as possibilidades do Neo-

-realismo, e encontrarem nesta corrente as 

possibilidades expressivas para a as suas ideo-

logias subversivas.

A primeira exposição do Grupo Surrealista 

foi realizada em 1949, depois de o grupo se 
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ter retirado da 3.ª Exposição Geral de Artes Plásticas de 1948, para a qual 

se tinha organizado em massa, reunindo quarenta e um trabalhos 

para expor. Contudo, o episódio anteriormente referido da introdução 

da censura prévia nestas exposições, levou o grupo a retirar as obras e 

a organizar a sua própria mostra, no ano seguinte. Teria sido a única 

exposição do grupo, e teve um “sucesso natural, escândalo que era no 

seio de uma vida artística morna.”24 Nesta exposição, Vespeira expôs 

aquela que viria a ser uma das obras mais importantes deste início do 

Surrealismo entre nós: Carne Vegetal.

 Após esta exposição, o grupo viria a separar-se, formando-se logo 

em seguida novo grupo “Os Surrealistas”, que integrava Mário Cesa-

riny, Cruzeiro Seixas, Pedro Oom, Mário-Henrique Leiria, entre outros, 

e que viria a realizar duas exposições, uma em 1949, outra em 1950. 

Nestas há a destacar os desenhos de Cruzeiro Seixas (n. 1920) e as 

Soprofiguras de Mário Cesariny (n. 1923).

Há ainda a referir o nome de outras personalidades que se interes-

saram pelo Surrealismo, como Fernando Lemos, Jorge de Oliveira, Car-

los Calvet, Jorge Vieira, D’Assumpção, António Areal, etc.. Contudo, 

este movimento duraria apenas até aos primeiros anos da década de 

1950.

Tanto o Neo-realismo como o Surrealismo foram importantes para o 

design gráfico, em grande medida devido à relação profunda que 

ambos os movimentos tiveram com a literatura, o que fazia com que 

muitas capas de livros e ilustrações fossem concebidas sob estas bases 

teóricas e pictóricas.

Ambas as correntes se destacavam pelo distanciamento em relação 

à arte do estado e ao próprio regime, e eram defendidas por uma parte 

da sociedade mais instruída e informada, que por tal facto se insurgia 

contra a ditadura. Eram correntes de uma elite cultural, embora o 

neo-realismo defendesse precisamente o contrário. São expressões 

artísticas contemporâneas de Sebastião Rodrigues, e o próprio desig-

ner realizou alguns trabalhos que se podem aproximar tanto de uma 

como de outra.
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2. Estado Novo, “Política do Espírito”,  

artes e artes gráficas

De 1926 a 1974, Portugal viveu sob o regime político ditatorial do Estado 

Novo. Este, “como regime político – e também como sistema de valores 

– é fruto de um processo longo, complexo e sinuoso, desde o advento da 

ditadura militar estabelecida pelo movimento de 28 de Maio de 1926 até 

à implantação das novas instituições em 1933 e 1934.”25 

O arco temporal desta investigação (1945-1985) abarca 40 anos, dos 

quais 29 decorreram sob este regime, pelo que é pertinente o seu enten-

dimento, no sentido de uma melhor caracterização da época.

2.1. A ideologia do Estado Novo / A Política do Espírito

A ideologia do Estado Novo, à semelhança do que acontecia com outras 

direitas autoritárias, baseava-se nas bandeiras “Deus”, “Pátria”, “Autoridade”, 

“Família”, “Trabalho”. “Porque (...) «politicamente só existe o que se sabe que 

existe», porque «a aparência vale pela realidade», era indispensável encenar 

as grandes certezas e a sua tradução política, glosar os benefícios da sua 

concretização, impô-las no espírito de todos e de uma forma total: na famí-

lia, nas escolas, nas aldeias, nas oficinas, nas ruas, no lazer, no quotidiano. 

Em suma, era necessária a propaganda. Não deixada ao livre-arbítrio de 

cada um, mas como propaganda do Estado. Como «política do espírito».”26

Instrumento fundamental na construção destas ideologias e na disse-

minação e execução desta propaganda, foi o Secretariado da Propaganda 

Nacional (SPN), criado em 1933 (Decreto-lei n.º 23054, de 15 de Setem-

bro), e que, em 1944, passou a designar-se Secretariado Nacional da 

Informação Cultural Popular e Turismo (SNI).

Desde 1933 até 1949 foi António Ferro que chefiou este organismo, e 

que assim se assumiu como uma figura central no regime. Estes foram 

os anos áureos deste organismo, coincidentes com os anos áureos do 

próprio regime. Nos anos que se seguiram a 1949, após a saída de Ferro, 

houve diversas alterações, sucedendo-se na direcção os nomes de Antó-

nio Eça de Queiroz, José Manuel da Costa e César Henrique Moreira Bap-

tista. O SNI entrou numa fase de lento declínio, mais focada na repres-

são e na censura, e que acompanhava a também “lenta agonia” do 

regime, que foi acontecendo ao longo das décadas de 60 e início da de 70.

Podemos dizer que a história do SPN/SNI se divide em três períodos 

principais: de 1933 (data da sua criação) a 1944 – data em que assume a 
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designação de Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e 

Turismo. De 1944 a 1960 – data em que sofre nova remodelação, e de 

1960 até ao final do regime. Contudo, dada a importância da figura de 

António Ferro, também se pode considerar que a história da instituição 

se divide entre os anos de Ferro (1933 a 1949) e os anos que se lhe segui-

ram (1949 a 1974).

O SPN/SNI desenvolvia uma acção ao nível externo e interno. A nível 

interno, essa acção pretendia reunir o consenso da sociedade portuguesa 

relativamente à ideologia do regime. A nível externo, pretendia o apoio 

da opinião pública internacional para o regime e para o espaço colonial 

que ele defendia.

A partir de 1933, Salazar assumiu a propaganda como um instrumento 

de governo, à semelhança do que acontecia com os seus congéneres ale-

mão e italiano. “O líder do Estado Novo (...) compreendia a importância 

de envolver as iniciativas estatais de uma atmosfera que as tomasse 

socialmente atractivas, sedutoras.”27 Percebeu que a sua governação 

seria mais facilmente aceite se o povo nela se revisse e com ela concor-

dasse. Para tal, pretendia construir uma imagem de um povo “auto-satis-

fazendo-se na contemplação das suas muito antigas tradições.”28 Assu-

miu claramente como objectivo para o SPN “Elevar o espírito da gente 

portuguesa no conhecimento do que realmente é e vale, como grupo 

étnico, como meio cultural, como força de produção, como capacidade 

civilizadora, como unidade independente no concerto das nações;”29

Neste sentido, assumiram-se, através do SPN e mais tarde do SNI, três 

linhas principais de actuação: uma ligada à valorização das antigas glórias 

da nação, outra ligada à “construção” da imagem de um país rural, em que 

a arte popular e o folclore se assumiam como valores maiores, e outra 

ligada à arte de vanguarda (que podia dar largas à criatividade, mas sem-

pre dentro dos limites daquilo que era a filosofia do Estado Novo).

No que diz respeito à valorização do passado, o povo português era inci-

tado à exaltação patriótica dos valores nacionais, numa atitude autocon-

templativa, como se o ser português fosse só por si aquilo que de melhor se 

pode aspirar. O império português era apresentado como o exemplo civili-

zacional do mundo ocidental e a história de Portugal era enaltecida pela 

sua trajectória. O povo era convidado a auto valorizar-se por ser aquilo que 

era, e deste modo, a libertar-se de todos os desejos exteriores.30
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Neste seguimento, os costumes e hábitos tradicionais portugueses 

eram valorizados e a ruralidade era tida como valor desejável. As aldeias 

portuguesas, de gente trabalhadora, pobre e feliz eram apresentadas 

como exemplo. “O meio rural é associado à harmonia e à autenticidade 

(...) contrariamente ao espaço urbano, visto como lugar de transgressão e 

de degenerescência.” (...) Promove-se um estilo folclórico de feições mais 

ou menos rústicas, percorrido por representações miniaturizadas da 

ideia do “país-enquanto-eterna-aldeia”. (...) Trata-se de embelezar e dra-

matizar em tom de espectáculo o que o “povo é e faz.”31

Na acepção de Graça Santos32, esta era uma “estratégia psicossocial”, 

em que o estado pretendia orientar a vida da população a todos os níveis, 

ocupando todo o espaço e tempo da população, evitando qualquer vazio. 

Neste contexto, a propaganda e a censura andavam lado a lado – sempre 

que a censura fazia cortes, era sugerida uma substituição que estivesse 

de acordo com o regime. Esta estratégia definia uma estética (na Política 

do Espírito e na campanha do bom gosto), povoada por personagens his-

tóricas de aspecto vigoroso e camponeses humildes de aspecto sadio e 

felizes na sua pobreza. Salazar era apresentado como asceta desinteres-

sado, que se sacrificava para dirigir a nação.

No campo da arte, António Ferro incitava os artistas a afirmar os valo-

res “irreverência” e “audácia” da “arte moderna”, e ao mesmo tempo a 

“Ser modernos sem deixar de ser portugueses” (o que até então se consi-

derava impossível), e para tal, expressões como “história”, “folclore”, e 

“arte popular” eram elementos de contínua inspiração. Por vezes essa 

aceitação de uma reformulação dos valores estéticos com base em épo-

cas passadas não era aceite pelos artistas. No entanto, alguns ficaram 

ligados ao Estado, desempenhando sobretudo as funções de pintor-deco-

rador e de escultor-estatuário, essenciais às intenções do regime: os pin-

tores-decoradores “desenvolvendo o seu trabalho inventivo já não tanto 

sobre a tela ou papel, mas a partir de materiais «esquecidos», «simples»: o 

azulejo, a cortiça, o ferro forjado, a filigrana, as chitas”, e o escultor-

-estatuário, “sempre ao serviço do infindável baú das comemorações 

históricas.”33

“O regime político impunha o padrão clássico, defendendo a existên-

cia de «um estilo próprio, português», e os artistas ao serviço do SPN 

teriam de espalhar por todo o lado o «Bom Gosto», na interminável busca 

dos traços mais singulares e «pitorescos» da «raça lusitana».”34
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2.2. Campo de actuação do SPN/SNI

Na publicação 14 Anos de Política do Espírito35, podemos ter acesso a um 

organigrama que nos permite visualizar aquela que era a estrutura orga-

nizacional do Estado, do SNI e dos diversos organismos anexos. Assim, a 

presidência do Conselho agrega todas as instituições, e o Secretariado 

Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI) é um elemento 

central da mesma. Deste organismo fazem parte cinco sectores, que são, 

os Serviços Centrais (dos quais fazem parte Secretaria, Arquivo, Depó-

sito e expedição de publicações, Contabilidade e Tesouraria e Serviços 

Técnicos), Sector de Informação (constituído por Estudos e difusão de 

informações, Imprensa portuguesa, Imprensa estrangeira e Intercâmbio 

luso-brasileiro), o sector Cultura Popular (que engloba os subsectores 

Exposições e realizações diversas, Cinema e Etnografia, teatro e música), 

o sector Turismo (que engloba as áreas do Turismo geral e Turismo 

local), e por fim, o sector Inspecção Geral dos Espectáculos. Para além 

destes sectores e subsectores, existem três organismos consultivos: o 

Conselho de Imprensa, o Conselho Nacional do Cinema e o Conselho 

Nacional de Turismo. Fazendo também parte do SNI, mas com a sua pró-

pria autonomia, existia a Emissora Nacional de Radiodifusão, e o seu 

Conselho Técnico de Programas.
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QUADRO 1

Organigrama do Secretariado 
Nacional da Informação, 
Cultura Popular e Turismo.
Adaptado de Catorze anos de Política do 

Espírito: Apontamentos para uma exposição 

apresentados no SNI. Lisboa: SNI, 1948.
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Pelo que podemos observar neste diagrama, a actuação do SNI era 

bastante alargada, ocupando-se das mais diversas áreas artísticas (tanto 

da arte popular como da arte mais erudita, actuando em áreas como a 

música, o teatro e o cinema), de áreas da comunicação e do turismo.

Nesta publicação podemos também ver enumerados aqueles que eram 

os objectivos no arranque do SPN/SNI, e que constituem uma extensa 

listagem de campos de actuação da propaganda nacional.

“O Secretariado Nacional da Informação (antigo Secretariado da Propa-

ganda Nacional), no desenvolvimento da sua acção, que fica apenas 

apontada neste breve documentário, teve as seguintes finalidades:

1 › Reconquistar, com saudáveis processos de persuasão e informação, 

procurando divulgar, através do mundo, as obras e o espírito do Por-

tugal novo, o prestígio internacional que se encontrava seriamente 

abalado pela instabilidade da nossa vida política e administrativa.

2 › Elevar o nível do nosso gosto combatendo o amadorismo, cuidando 

sempre, até ao último pormenor, de todas as iniciativas e obras ao seu 

cargo desde o simples convite para uma festa, à fachada de um pavi-

lhão representativo do país.

3 › Fazer reviver as nossas tradições populares, o nosso folclore, como 

fonte de soberania espiritual e fonte inspiradora dos nossos artistas, 

que podem ser modernos sem deixar de ser portugueses. O Museu da 

Via e Arte do Povo Português, a inaugurar brevemente, será a última 

fase desta obra.

4 › Defender audaciosamente, com irreverência oficial, a arte moderna, 

não porque lhe pareceu indispensável recuperar para a vida ser privile-

giada nem por falta de respeito ou do Passado, mas porque o equilíbrio 

da maturidade é dos 20 anos, porque a arte viva se presta mais a divulga-

ção, certos valores que, por falta de apoio ou incompreensão, se perder. A 

Exposição do Mundo Português marcou a grande vitória desta política. 

5 › Desenvolver as artes decorativas, as artes gráficas, a própria arte 

popular com a intenção de vestir com certa poesia e graça, a vida de 

todos os dias tornando-a mais irreal, e mais saborosa. Valorizar ou 

renovar, para o mesmo fim, certos materiais esquecidos ou já poucos 

aplicados no arranjo dos interiores ou até na nossa propaganda exte-

rior; o azulejo, a cortiça, o ferro forjado, as chitas, etc., etc.. Criar 

(como já efectivamente se criou) um estilo de exposição com o intuito 
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de acabar, definitivamente, com a fastidiosa exibição de coisas, de gar-

rafas, de caixas de bolachas, etc., etc..

6 › Considerar a festa não como um simples meio de divertir as pes-

soas, para as fazer dançar, mas antes como um pretexto para criar um 

momento de beleza, para uma lição de estética. Não foi ao acaso que o 

antigo S.P.N. ganhou o único grand-prix na última Exposição de Paris, 

com uma festa realizada no Teatro dos Campos Elísios.

7 › Levar ao povo das nossas aldeias, das nossas planícies e das nossas 

montanhas, através do teatro, do cinema e das bibliotecas ambulantes, 

algumas imagens do mundo e da sua própria terra, elementos anima-

dos de cultura popular, um pouco de sonho e de evasão...

8 › Desenvolver e nacionalizar a indústria hoteleira, torna-la acolhe-

dora, convidativa, com as pequenas lições das nossas brigadas hotelei-

ras e com exemplo das Pousadas do S.N.I., simples casas de campo da 

família portuguesa. Dar mais graça, se possível, à nossa paisagem, 

tomá-la ainda mais hospitaleira, com a sinalização pitoresca das estra-

das, o concurso das estações floridas, o concurso da aldeia mais portu-

guesa, «tintas e flores», etc., etc..

9 › Amparar o cinema português por meio da lei de protecção votada 

recentemente na Assembleia Nacional, produção de filmes, criação de 

prémios, com o intuito de defender o nosso espírito e a nossa obra, 

contra a infiltração de outros modos de viver, de pensar e até de sentir.

10 › Criar prémios literários e artísticos, menos para estimular o apa-

recimento de novos valores do que para lhes dar uma recompensa, 

uma luzinha no horizonte...

11 › Criar o bailado português como afirmação superior da alma nacio-

nal, convergência de todos os nossos esforços a favor da elevação do 

nível, encontro de todas as artes que procuramos estimular, desde a 

arte popular à música, à pintura, à escultura, ao teatro... Em todo o 

mundo há sete ou oito ballets. E o «Verde-Gaio» é um deles... E assim 

se procurou civilizar também, através desse modelo superior, os nos-

sos espectáculos de teatro ligeiro...

12 › Estreitar cada vez mais -- Acordo Cultural assinado em 1941 -atra-

vés da secção de intercâmbio luso-brasileiro, as nossas relações com o 

Brasil, sem excluir o nosso esforço de aproximação com outras repú-

blicas da América do Sul, na certeza de que existe um espírito atlân-

tico e até uma arte atlântica.
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13 › Fazer uma obra de expansão do espírito, da cultura e da arte 

nacional, através de conferências, publicações em várias línguas, de 

feiras do livro, de exposições internacionais, etc., etc..

14 › Desenvolver a obra da rádio nacional com a construção de novas 

emissoras, a elaboração de programas vivos (o «Domingo sonoro» e o 

«Programa da manhã»), fazendo da Emissora Nacional uma arma 

poderosa para o desenvolvimento da música portuguesa através de 

temporadas concertos, da criação do Gabinete de Estudos Musicais e 

de e artistas.

15 › Tornar conhecida finalmente, dentro do País, por meio de nume-

rosíssimas publicações, a obra da própria Nação, a obra daqueles por-

tugueses que a vão construindo quase sem dar por isso. Criar, final-

mente, uma larga Política do Espírito, combatendo assim, por todos os 

meios ao seu alcance, a política no Espírito.”36

Deste longo plano de intenções, muitas foram as realizações, que se tra-

duziram em iniciativas concretas, nas mais diversas áreas, tais como a 

criação de diversas publicações periódicas (Panorama, Atlântico, boletim 

mensal Portugal), diversas outras publicações consideradas “modelares” 

(e que contribuíram para a divulgação da obra realizada pelo Estado 

Novo), a promoção de diversas exposições e salões de arte (Exposições de 

Arte Moderna, Salão Anual de Arte Moderna de Aguarela e Desenho, Salão da 

Primavera e Salão de Inverno), a criação do Estúdio – galeria do SNI onde 

os artistas se podiam auto-propor para expor gratuitamente as suas 

obras, a criação de diversos concursos, de entre os quais a destacar o 

concurso de Montras (desde 1940), que veio chamar a atenção dos 

comerciantes para a função publicitária das montras e que fez com que 

dezenas de artistas tivessem sido chamados à colaboração, contribuindo 

para o “bom gosto” apanágio do Estado Novo. 

IMAGEM 12

Revista Panorama, n.º 1, 
1941.

IMAGENS 13 A, B, C.

Montra do Instituto Pasteur,  
concurso de Montras do SPN, 
1941.

13A 13B 13C
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Foram também realizadas diversas exposições nacionais e interna-

cionais, para as quais foi criada uma equipa de artistas capazes de res-

ponder adequadamente a esses requisitos estéticos. De entre estas, há a 

destacar a grande Exposição do Mundo Português, símbolo maior da 

ideologia no Estado Novo e da Política do Espírito.

No campo da dança também foram realizadas diversas iniciativas, 

pretendendo preservar e revitalizar o folclore. Foi criado o Grupo de 

Bailados Verde-Gaio, como reinterpretação actualizada, e de acordo 

com o regime, da linguagem do folclore tradicional. Diversas actuações 

de protecção à música, de onde se destaca a criação da Emissora Nacio-

nal. E para além destas, iniciativas para a cultura popular, como a cria-

ção do Teatro do Povo, cinema ambulante e missões culturais. Foi tam-

bém apoiada a produção de filmes e documentários cinematográficos.

Podemos dizer que a actividade cultural do SPN/SNI tem duas verten-

tes distintas, uma “intelectual” e outra “popular”. A primeira, destinada 

a uma elite produtora e consumidora da cul-

tura, engloba, por exemplo, as Missões Cultu-

rais (saraus onde são declamados textos poéti-

cos e ouvida “boa música”), os Bailados Verde 

Gaio e publicações como a revista Panorama ou 

Atlântico. A segunda, consiste na apresentação 

da produção cultural de e para o povo, e 

engloba iniciativas como o apoio a ranchos fol-

clóricos, festas tradicionais (como as festas de 

Santo António em Lisboa) festivais de folclore e até mesmo a participa-

ção de grupos regionais nas exposições internacionais.

Outra vertente de actuação do SPN/SNI foi o turismo, área primordial 

para “a edificação da imagem exterior do regime”, materializada nas 

participações em certames e eventos internacionais, na modernização 

da informação turística, na promoção do património histórico e etnoló-

gico, na animação turística (através de festivais, desfiles e cortejos histó-

ricos e folclóricos e ranchos folclóricos), no lançamento do programa de 

pousadas regionais estatais (impondo um modelo oficial) e na enfatiza-

ção dos recursos de cariz popular (tipicismo rural, folclore, artesanato, 

hospitalidade, culinária regional).37 O estado pretendia também chamar 

a atenção para esta área, através da abertura de agências de turismo, da 

criação de hotéis e da assistência técnica a estruturas turísticas. E atra-

IMAGEM 14

Grupo de Bailados Verde Gaio, 
bailarinos Francis Graça  
e Ruth Walden.

IMAGEM 15

Grupo de Bailados Verde Gaio, 
cartaz de Carlos Botelho, 
1942.
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vés da criação de publicações como a Revista 

Panorama pretendia despertar para uma cons-

ciência turística.

A arquitectura foi também uma área atra-

vés da qual se pretendeu construir a imagem 

do Estado Novo. Esta teve como base uma cor-

rente que já vinha do início do século XX, e 

que procurava uma arquitectura genuina-

mente portuguesa. Figura importante nesta 

corrente foi Raul Lino, e as suas teorias sobre a casa portuguesa. Propa-

gou-se, assim, um estilo arquitectónico a que se chamou “português 

suave”, que conjugava as características modernistas da engenharia 

com elementos estéticos exteriores, inspirados na arquitectura tradi-

cional portuguesa. Tal arquitectura foi usada nas grandes obras, como 

hospitais, palácios de justiça, câmaras municipais, estações de correios, 

escolas e também em moradias unifamiliares ou bairros sociais. Tam-

bém ao nível privado este estilo arquitectónico foi bastante utilizado, 

tanto em prédios como em vivendas.

De toda a enumeração de realizações levadas a cabo pelo SPN/SNI, 

podemos concluir que a actuação deste organismo constitui um campo 

muito vasto, no qual as artes em geral assumem um papel fundamen-

tal, e em particular as artes plásticas e as artes gráficas (e também o 

design gráfico, embora na altura não fosse chamado assim). Se pensar-

mos no campo de actuação das edições, do turismo, das montras, das 

exposições, nacionais e internacionais, e nos espectáculos em geral, 

percebemos que as artes gráficas e o design eram transversais a toda a 

actividade do SPN/SNI, quer fosse pela produção de edições, de painéis 

expositivos, de folhetos, de cartazes ou de outros materiais promocio-

nais. Por esta via, podemos entender o design gráfico como um dos 

principais veículos da política do Estado Novo. Contudo, nesta época, a 

figura do designer não existia como a conhecemos hoje. O trabalho de 

design gráfico confundia-se muitas vezes com o trabalho de pintura e 

era muitas vezes desempenhado pela figura, bastante em voga nesta 

altura, do artista-decorador (geralmente artistas que se dedicavam a 

trabalhos menores para ganhar dinheiro e que tinham como activi-

dade principal a pintura).

IMAGEM 16

Escola Primária da Ericeira 
– escola do Plano dos 
Centenários, tipo 
Estremadura. Fotografia 
reproduzida no catálogo  
“Os anos 40 na arte 
portuguesa”. FCG, Lisboa 
(1982). Arquiteto responsável 
pelo projeto-tipo: Raul Lino. 
Fotógrafo: Estúdio Mário Novais.
Data de produção da 
fotografia original: 1982.
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Relativamente às artes gráficas é feito nos 14 Anos de Política do Espírito 

um balanço em que se diz que o SNI contribuiu para uma excelente e 

necessária renovação neste campo. “As edições do Secretariado torna-

ram-se rapidamente conhecidas, definindo um estilo e – mais do que 

isso – uma intenção: a de vestir com dignidade e bom gosto os livros e os 

folhetos a publicar”38.

Para proceder às realizações no campo das artes gráficas, Ferro muniu-se 

de um grupo de colaboradores, o chamado grupo do SNI, do qual faziam 

parte Fred Kradolfer, Tomás de Melo (Tom), Bernardo Marques, Carlos Bote-

lho, Emmerico Nunes, José Rocha, Estrela Faria, Paulo Ferreira, Eduardo 

Anahory. Para trabalhos maiores existiam colaboradores eventuais, chama-

dos a intervir sempre que houvesse maior afluxo de trabalho.

2.3. Exposições internacionais

Um aspecto que nos parece bastante relevante neste contexto do estudo 

do design integrado no período do Estado Novo, são as diversas exposi-

ções internacionais em que Portugal marcou presença e a grande Expo-

sição do Mundo Português em 1940.

Na era de Salazar, Portugal encetou a participação nas exposições 

internacionais com a participação na Exposição Ibero-Americana de 

Sevilha em 1929, organizada pelo Ministério do Interior e comissariada 

pelo coronel de engenharia e colonialista Silveira e Castro. Esta exposi-

ção foi entendida como o “«primeiro grande pórtico dum ressurgimento 

nacional»”, e consistiu sobretudo, num “mostruário das colónias e das 

suas matérias-primas (bem como dos produtos que a Metrópole funda-

mentalmente lhes destinava), numa procura de mercados mais amplos 

para uma produção essencialmente agrícola.”39

Em simultâneo com esta exposição de Sevilha, decorreu a Exposição 

Internacional de Barcelona, dedicada à afirmação das potencialidades 

industriais europeias, na qual Portugal participou apenas com um 

modesto stand, expondo os seus insuficientes produtos industriais e 

algum artesanato.

Em 1930, a importância das colónias ditou a participação na Exposi-

ção Colonial Internacional de Antuérpia. Porém, a contenção orçamen-

tal ditada por Salazar, fez desta uma discreta participação.

A Exposição Colonial Internacional de Paris (1931) viria a manifestar-

-se como afirmação do discurso historicista que fundamentava a ideolo-
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gia do Estado Novo e também a política colonial. Dela fizeram parte dois 

pavilhões históricos sobre as colónias de África e do Oriente, desenhados 

por Raul Lino, um pavilhão de Angola e Moçambique, e um pequeno 

pavilhão para prova de vinhos. A representação foi complementada com 

a Exposição de Arte Portuguesa no Museu do Jeu de Paume, com peças de 

arte dos séculos XV a XVII, alusivas aos descobrimentos e à colonização.

Já na era SPN (criado em 1933), Portugal participou, em 1935, na Expo-

sição de Arte Popular Portuguesa em Genebra, e na IX Feira Internacio-

nal de Tripoli, com uma pequena representação, que pretendia ser uma 

propaganda comercial mas também imperial.

A grande Exposição Internacional de Paris 

de 1937, dedicada às “Artes e Técnicas na Vida 

Moderna”, viria a revelar-se de grande impor-

tância. Portugal era um país atrasado tecnoló-

gica e industrialmente e desprovido até de arte-

sanato de luxo, pelo que a estratégia de Ferro 

consistiu em comparar o Estado Novo a «uma 

obra de arte contemporânea» e a «ciência finan-

ceira de Salazar» a um «exemplo definitivo de 

técnica moderna». Keil do Amaral foi o arqui-

tecto vencedor do concurso para o pavilhão 

português, criando um «edifício moderno mas 

português».40

A concepção plástica e execução dos inte-

riores esteve a cargo dos artistas Fred Kradol-

fer, Bernardo Marques, Carlos Botelho, José 

Rocha, Tomás de Mello, Emmérico Nunes e 

Paulo Ferreira, equipa de decoradores modernistas que conseguiram 

uma notável apresentação moderna, unitária e didáctica, trabalhando 

em equipa, usando materiais simples e recorrendo a fotomontagens, 

dioramas, maquetas, gráficos e estatísticas. Tal valeu-lhes o Grand-

-Prix da Exposição. Esta foi a primeira vez que o habitual discurso his-

tórico foi preterido em função da “divulgação do tempo presente e da 

imagem de um Estado modelo, autoritário e corporativo mas ilumi-

nado por um humanismo lírico, de finanças equilibradas apesar das 

suas produções tradicionais (...), detentor de um «Império Colonial» e 

empreendedor de «paz social» e estabilidade, num verdadeiro «renas-

IMAGEM 17 A, B

Aspectos da Exposição 
Internacional de Paris, 1937.
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cimento» atribuído a Salazar e apresentado como exemplo às outras 

nações, convidadas a constatá-lo através da indústria turística e, 

sobretudo, a apoiar o novo regime.”41

O evento que se seguiu foi uma pontual representação na Exposição 

de Bordéus de 1938, que os Institutos do Vinho do Porto e das Conservas 

de Peixe promoveram com fins meramente comerciais, e cujo pavilhão 

foi traçado pelos decoradores do SPN. 

Em 1939, decorreu a Exposição Internacio-

nal de Nova Iorque, em que a necessidade de 

propaganda comercial e turística ditou que 

fosse o próprio Salazar a programar a partici-

pação portuguesa, com Ferro a comissariar. 

Neste certame, Salazar pretendia “encarar o 

«Mundo de Amanhã» como um «regresso à 

simplicidade de vida, à pureza dos costumes», 

e o futuro como alicerçado no «culto do pas-

sado, das tradições» e na óbvia «manutenção 

das realizações e reivindicações do momento 

presente».”42 Tais intuitos materializaram-se 

num pavilhão, projectado à moda das casas do 

Alentejo, por Jorge Segurado, e numa progra-

mação maioritariamente historicista, com 

quatro salas centradas na evocação da história das navegações e da 

colonização portuguesas. Existiram também duas salas dedicadas ao 

“Portugal de Hoje”, que demonstravam o «ressurgimento nacional 

empreendido pelo Estado Novo», e também duas salas para o Turismo 

e para a Arte Popular, que manifestavam a importância do discurso 

folclórico.

Também em 1939, teve lugar a Exposição Internacional de S. Fran-

cisco, onde Portugal teve uma participação modesta, sintetizando o que 

já tinha mostrado em eventos anteriores, e mais uma vez evocando as 

viagens marítimas, a arte popular e os recursos agrícolas e industriais.

A Segunda Guerra Mundial veio impedir a realização de exposições 

internacionais, mas uma vez decidida a neutralidade dos dois países ibé-

ricos, Portugal participou numa Exposição de Arte Popular Portuguesa 

em Madrid, em 1943, com um pequeno pavilhão decorado por Tomás de 

Mello e Jorge Segurado.

IMAGEM 18 A, B

Aspectos da Exposição 
Internacional de Nova Iorque, 
1939.
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Em 1947, viria a participar na Feira de Sevilha, com uma caseta de 

Portugal, inspirada na casa rústica, destinada a divulgar as artes e indús-

trias populares. E em complemento, participou na Exposição de Arte 

Popular Portuguesa promovida pelo consulado português. Esta partici-

pação viria a repetir-se na Feira de Valência.

Nos anos 50, após a Guerra e depois de “novamente consolidado o 

Estado Novo pelas ligações às democracias ocidentais, pelo desafogo 

financeiro, pela situação favorável da 

balança comercial e pela repressão da oposi-

ção, Portugal retomou as suas representa-

ções no estrangeiro.”43

Ainda durante o I Plano de Fomento (1953-

58), e como consequência do desenvolvimento 

económico decorrente da abertura do país à 

economia internacional, Portugal viria a ser, 

em 1957, o único convidado de honra na presti-

giada Feira Internacional de Lausanne. Promovida pelo Fundo de 

Fomento e Exportação, esta participação tinha uma finalidade indus-

trial e comercial. O pavilhão foi projectado pelos arquitectos Conceição 

e Silva, Sena da Silva e J. D. Santa-Rita, e decorado por Manuel Rodrigues. 

Apresentava uma expressão contemporânea afastada da estética do SNI, 

com um espaço fluido e polivalente e dando largo uso à fotografia.

Em 1958, a Exposição Universal e Internacional de Bruxelas evocava 

“as aspirações científicas e culturais para uma obra comum de paz e civi-

lização”44. O Pavilhão de Portugal, da autoria de Pedro Cid, “era uma 

simples estrutura ortogonal, envidraçada e transparente, em cujo inte-

rior, de circulação liberta, se repartiam vitrinas, painéis e fotografias 

definindo cinco sectores: Introdução; Síntese das riquezas espirituais da 

Nação Portuguesa; Síntese das riquezas materiais de Portugal; Aspira-

ções da Nação Portuguesa em evolução e O Ultramar português”45. O 

trabalho expositivo esteve a cargo dos decoradores Jorge Matos Chaves, 

Roberto Araújo, Frederico George, Fred Kradolfer, Tom, Marcelo de 

Morais, Manuel Rodrigues, Sebastião Rodrigues, Eduardo Anahory e José 

Rosa, e as artes plásticas a cargo de Júlio Resende, Querubim, Menez, 

Branco de Paiva, Jorge Vieira e Barata Feyo. Esta representação portu-

guesa era inspirada por “uma envelhecida legitimação histórica e um 

discurso humanista”, mas via-se presa na “contradição fundamental 

IMAGEM 19

Feira Internacional de 
Lausanne, 1957. Vistas da 
montagem. Em segundo 
plano, Conceição Silva dá 
indicações sobre a colocação 
de um sobreiro natural. 
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entre um regime colonial e repressivo e um 

incompatível surto económico e desenvolvi-

mentista ligado ao relacionamento externo e 

de inspiração mais liberal.”46 Contudo esta con-

tradição permaneceu discreta nos eventos 

seguintes: stands individuais apresentados pelo 

Fundo de Fomento de Exportação, em 1958, as 

feiras de Hamburgo, Munique e Estocolmo, 

destinadas à promoção de produtos alimenta-

res, e o Pavilhão de Portugal apresentado na 

Exposição do IV Centenário da Fundação da 

Cidade do Rio de Janeiro, em 1964. Todavia, 

explicitar-se-ia na representação oficial de Por-

tugal na Exposição Universal de Osaka, em 

1970. O pavilhão de Portugal neste certame foi 

da autoria do arquitecto Frederico George, com 

a colaboração de Daciano Costa e António Gar-

cia, que também assinaram o design dos inte-

riores (com largo recurso a painéis e fotogra-

fias). Existiam duas secções: a Histórica e a do 

Portugal de hoje. “A primeira (...) evocava as 

antigas viagens de descoberta e comércio, a 

chegada dos portugueses ao Japão, a iniciação 

dos japoneses na cultura ocidental e a amizade 

luso-nipónica ao longo de quatro séculos, e este 

discurso histórico servia, mais uma vez, de 

legitimação da segunda secção, na qual avul-

tava o Ultramar. A imagem humanista do investimento nestes territó-

rios colidia, porém, com a realidade da guerra que neles grassava, com a 

repressão generalizada e com as dissensões dentro do próprio regime”47. 

A exposição de Osaka foi, assim, a última grande representação interna-

cional do Estado Novo, que terminaria quatro anos depois.

IMAGEM 20 A, B, C

Aspectos da Exposição 
Internacional de Bruxelas, 
1958.
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2.4. Exposição do Mundo Português

Destinada à dupla comemoração da Independência (1140) e da Restaura-

ção da Independência (1640), a Exposição do Mundo Português de 1940, 

viria a tornar-se o mais importante acontecimento político-cultural do 

Estado Novo, e a concretização maior da Política do Espírito, de António 

Ferro. Tratou-se, nas palavras do comissário-geral Augusto de Castro, de 

“«uma síntese da civilização portuguesa e da sua projecção universal», (...) 

«uma lição de energia, uma perspectiva do génio português [...] um 

balanço de forças espirituais». Primeira «grande exposição de História» 

no mundo, quando até aí só se tinham realizado «certames de carácter 

industrial, comercial ou colonial», ela não teria porém um «carácter 

exclusivamente erudito – e muito menos arqueológico». Não seria «um 

museu de coisas mortas, mas um exemplo e uma exaltação das forças 

permanentes e imortais da nossa raça» e, como tal, seria não só retros-

pectiva mas também celebrativa da política empreendida pelo Estado 

Novo. Deveria por isso obedecer plasticamente a um «estilo português de 

1940».”48 

Resumidamente, a Exposição do Mundo Português tinha como objec-

tivos fundamentais a invocação das glórias do passado e simultanea-

mente a demonstração da pujança do presente, de um modo a que o 

estado se conseguisse auto-legitimar. Dividia-se, assim, em três grandes 

grupos temáticos: a secção histórica, a secção de etnografia metropoli-

tana e a secção colonial, que pretendiam construir uma apoteose impe-

rial, uma “evocação histórico-ideológica dos momentos edificantes, 

recheados de heróis e lições exemplares”49, dando forma a um “sonho 

histórico”.

Procurando dar forma a este sonho e ao mesmo tempo expressar um 

“estilo português”, arquitectos, pintores-decoradores e escultores, traba-

lharam de modo a inserir num cenário de grandeza e aparato, estiliza-

ções modernas da emblemática histórica (do manuelino aos santos, 

heróis e nautas). Desenvolveram, assim, entre o Tejo e os Jerónimos, “a 

cidade efémera” constituída por um conjunto de pavilhões, dos quais 

se destacam o Pavilhão dos Portugueses no Mundo e Pavilhão de Honra e de 

Lisboa, e uma série de outros, como o da História de Portugal, o Da Funda-

ção à Independência, o dos Descobrimentos, o da Colonização, o do Brasil, o 

de Portugal em 1940, o Centro Regional (com reconstituições das aldeias 

portuguesas), o pavilhão da Exposição Etnográfica, e a Secção Colonial. 
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IMAGEM 21

Aspectos da Exposição  
do Mundo Português,  
1940.
21A. Nau de Portugal.
21B. Pavilhão dos 
descobrimentos.
21C. Planta geral da 
exposição.
21D. Estátua “A Soberania”.
21E. Vista diurna da 
exposição.
21F. Vista nocturna  
da exposição com  
o Monumento aos 
Descobrimentos  
em pano de fundo.
21G. Vista nocturna  
da entrada.
21H. Vista nocturna  
com fogo de artifício.
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Para além dos pavilhões, existiam ainda atracções como o Espelho de 

Água, o Jardim dos Poetas, a Casa de Santo António um parque de atracções 

e de uma zona de comércio. A reforçar a vertente imperial que toda a 

exposição narrava, estavam os imponentes Padrão dos Descobrimentos, e 

a Nau de Portugal.

“Com um avultado orçamento de 35 mil contos, a exposição (...) ocupou 

urna área de cerca de 560 mil metros quadrados, e recebeu entre 23 de 

Junho, data da sua abertura, e 2 de Dezembro, data do seu encerramento, 

cerca de três milhões de visitantes. Em catorze meses trabalharam na 

sua construção cerca de cinco mil operários, 15 engenheiros, 129 auxi-

liares e mil estucadores. A realização do programa da exposição foi 

entregue ao arquitecto Cottinelli Telmo que contou com a colaboração 

de doze arquitectos (Cottinelli Telmo, Raul Lino, Cristino da Silva, Raul 

Rodrigues, Pardal Monteiro, Carlos Ramos, etc.), vinte escultores (Leo-

poldo de Almeida, Francisco Franco, Canto da Maia, António Costa, 

Barata Feyo, António Duarte, João Fragoso, Martins Correia, etc.) e mais 

de quarenta pintores (Almada Negreiros, Jorge Barradas, Emmérico 

Nunes, Carlos Botelho, Tom, Fred Kradolfer, Bernardo Marques, Paulo 

Ferreira, Eduardo Malta, Martins Barata, Leitão de Barros, etc.).”50 “Quase 

todos os arquitectos e pintores modernos (e numerosos académicos tam-

bém) lá colaboraram (...).”51

Toda a exposição foi marcada por um grande eclectismo, resultado 

de tamanha dimensão e de tão grande número de colaborações. Parti-

cular importância neste certame teve a figura do pintor-decorador, 

dada a vastidão de superfícies murais disponíveis. Também aqui o 

eclectismo marcou lugar, não se tendo conseguido, de um modo geral, 

entre pintores e escultores o acerto e unidade decorativa que a equipa 

do SPN conseguia, e que conseguiu no “Centro Regional”, que conce-

beu sob direcção de António Ferro, alcançando “a decoração mais 

acertada” 52.

Tendo em conta os seus objectivos, a Exposição do Mundo Português deu 

origem a outros eventos e realizações, como o restauro de diversos 

monumentos (sobretudo castelos medievais), a reabertura do Teatro 

Nacional de S. Carlos, com o Grupo de Bailados Verde Gaio, e um grandioso 

congresso do Mundo Português, onde se realizaram 515 comunicações, 

por historiadores nacionais e estrangeiros. A demonstração do sucesso 
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presente foi feita através de um extenso plano de obras públicas, de 

entre as quais se destacam o Estádio Nacional, a Fonte Monumental da 

Alameda Afonso Henriques, a ampliação do Museu Nacional de Arte 

Antiga, a gare marítima, a gare fluvial, o aeroporto, a auto-estrada e o 

viaduto que viria a receber o nome de Duarte Pacheco, o Bairro de Alva-

lade, a Avenida do Aeroporto e o Bairro do Restelo.

De entre as iniciativas levadas a cabo pelo SPN/SNI, há a destacar a ati-

tude perante as artes plásticas, que como referimos atrás, embora tivesse 

limites, era de um modo geral, bastante receptiva à novidade e à “irreve-

rência” artísticas. Deste modo, promoviam-se concursos para descobrir 

novos talentos e conseguia-se, assim, dar oportunidades aos mais novos. 

Este parece um facto bastante distante de toda a restante política de 

controle por parte do Estado. No entanto, não nos podemos aqui alhear 

da figura de Ferro, que tinha sido um modernista (na década de 1910, 

tendo até participado na revista Orpheu). Ferro parece aqui abrir uma 

excepção ao clima de austeridade disfarçada que se vivia nas restantes 

áreas, talvez explicável pela sua paixão pelas artes e pela novidade. 

Sebastião Rodrigues afirma-nos mesmo que:

“(...) A figura de Ferro, por mais polémica que seja, é fundamental, e 

uma grande volta que se dá aqui, a partir do fim do século, em que 

havia um grupo extremamente reaccionário conservador, que queria 

tramar os mais novos que estavam a aparecer. E foi Ferro que elimi-

nou os conservadores e deixou singrar os mais novos. Senão não tinha 

havido o pouco que a gente tem. (Só agora com a Fundação [Calouste 

Gulbenkian]). (...) No fundo, o Ferro dava-se com todos, de Esquerda ou 

de Direita. De Direita dava-se por natureza. Mas dava-se com os de 

Esquerda também.53

Por tudo isto, podemos concluir que o Estado Novo marcou indelevel-

mente a sociedade portuguesa, e como tal, também o design e as artes 

(que chegou até a impulsionar). No entanto, o regime não impedia total-

mente que artistas e designers fossem desempenhando as suas activida-

des de acordo com as suas opções estéticas, o que fazia com que estives-

sem, muitas vezes, bastante coordenados com o que acontecia no 

estrangeiro.
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3. A Fundação Calouste Gulbenkian e as artes visuais

No panorama da arte em Portugal no período que estudamos, temos 

forçosamente que referir a FCG, dado o seu papel fundamental na afir-

mação da arte moderna, e dada toda a influência que exerceu na socie-

dade portuguesa, aos mais diversos níveis.

“Não é possível sequer imaginar o que seria o País sem a Gulbenkian. 

Mas parece ser incontestável que seria diferente. Não é possível pen-

sar a história de maneira diferente do que foi, ou antes, não é rigoroso 

fazê-lo. Mas é razoável pensar que muito do que foi feito, a começar 

pelas bolsas de estudo, não seria feito de outra maneira, pois não 

havia, nos anos sessenta e setenta, vontade, políticas, instituições, 

nem talvez meios para levar a cabo a obra assim feita. Não é desajus-

tado imaginar que alguns milhares de artistas e cientistas não teriam 

podido formar-se, visitar o estrangeiro, aprender e criar de outro modo.”54

Fundada em 1956, e tendo como vertentes de actuação previstas nos 

estatutos, a caridade, a arte, a educação e a ciência, a FCG viria a influen-

ciar a sociedade portuguesa de modo profundo e disseminado por diver-

sas áreas. De acordo com António Barreto55, essa influência na sociedade 

exerceu-se de dois modos: um visível em acções concretas, e outro, tal-

vez até mais importante, invisível, difuso e indirecto.

Ao nível das acções directas da FCG temos as artes plásticas – expres-

sas e levadas ao público através dos museus e de inúmeras exposições – e 

a música – que chegava ao público através dos espectáculos da orquestra, 

do coro e do corpo de bailado. As acções do Instituto Gulbenkian de 

Ciência, que se manifestavam aos mais diversos níveis, desde a econo-

mia agrária, ao cálculo, à pedagogia, à biologia e à sociologia. As acções 

em relação à leitura pública, tanto através das edições (próprias e apoia-

das), como através da criação de bibliotecas fixas e itinerantes, e do apoio 

a outras já existentes. Ao nível das edições, há que destacar a sua plura-

lidade e qualidade. Grandes obras clássicas só tiveram tradução para por-

tuguês, devido à fundação, assim como algumas obras científicas, técni-

cas e universitárias, em que os editores privados não apostavam, só 

tiveram lugar através desta instituição. Como aspecto visível, pode con-

siderar-se também o próprio edifício-sede, que constituía um exemplo 
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ao nível da arquitectura, e também a grande quantidade de conferên-

cias, nacionais e internacionais sobre os mais diversos temas.

De modo “invisível”, a FCG exerceu uma influência profunda e discreta, ao 

nível da educação (quer secundária quer universitária), ao nível da investiga-

ção, da formação artística, da expressão cultural, da saúde pública, do equipa-

mento hospitalar, da assistência aos carenciados, da recuperação do patrimó-

nio, do desenvolvimento das ciências sociais e até do chamado “novo cinema 

português”. Mas um dos aspectos que mais marcaria a sociedade, foi a atribui-

ção de bolsas de estudo, tanto ao nível do ensino secundário, como ao nível 

superior e de pós-graduação, com bolsas para o país e para o estrangeiro.

Ao nível específico das artes, a FCG teve um papel fulcral na afirmação da 

cultura artística moderna, em contraponto com os valores oitocentistas, 

que sempre teimaram em prevalecer em toda a primeira metade do século, 

mesmo apesar de todos os esforços e iniciativas “modernizadores”. Esta 

intervenção começou em Dezembro de 1957, com a com a 1.ª Exposição 

de Artes Plásticas, nas salas da SNBA, e os seus objectivos, que apareciam 

claramente enunciados no catálogo, consistiam em “proporcionar aos 

artistas [...] uma nova oportunidade de estabelecer contacto directo com o 

público; conceder prémios [...]; adquirir algumas obras das pinturas, 

esculturas, desenhos e gravuras expostas”. Para além disto, também era 

referido que a exposição “teria a grande vantagem de proporcionar, 

IMAGEM 22

Catálogo da 1.ª Exposição  
de Artes Plásticas, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1957.  
24.8×18.8 cm. Texto 
coordenado por Sellés Pães, 
fotos de Mário Novais, 
direcção gráfica de Bernardo 
Marques.

IMAGENS 23 A, B, C, D

Aspectos da 1.ª Exposição  
de Artes Plásticas da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian, realizada  
na Sociedade Nacional  
de Belas-Artes em 1957.
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aos dirigentes da Fundação e a todos quantos com eles colaborem [...], 

uma visão panorâmica do estado actual das artes plásticas em Portugal”.56

Nesta exposição foram premiados artistas modernistas já consagra-

dos anteriormente pelo SPN/SNI dos anos 1930 e 1940: Eduardo Viana 

(Grande Prémio), Almada Negreiros, Dordio Gomes e Abel Manta na pin-

tura, António Duarte na escultura, e Bernardo Marques no desenho. Mas 

abriu-se também espaço para jovens artistas que a crítica vinha a desta-

car, como Júlio Resende (pintura), Jorge Vieira (escultura), António Areal 

(desenho), Júlio Pomar e Teresa de Sousa (gravura).

Mas, como nos diz Raquel Henriques da Silva, mais importante do que 

a exposição em si, “terá sido o arranque dos programas de apoio aos 

artistas, através de subsídios e bolsas internas e, sobretudo, externas (...) 

para Paris e, em muito maior número, para Londres.” 57

A 2.ª Exposição de Artes Plásticas da FCG realizou-se em Dezembro de 

1961, no pavilhão da Feira das Indústrias, que oferecia mais espaço exposi-

tivo. De acordo com José-Augusto França, este certame representou o triunfo 

da “terceira geração” modernista, num momento em que a sociedade estava 

mais receptiva a uma nova fase da arte moderna58. Como afirma Raquel 

Henriques da Silva, “a grande questão que preocupou o júri [foi] o reconheci-

mento de que a arte portuguesa estava, nesse início dos anos 60, a voltar-se 

predominantemente para a ‘escola abstracta’.”59 Assim, os galardoados com 

o primeiro prémio foram, na pintura, Fernando de Azevedo, Carlos Botelho, 

João Hogan e Júlio Pomar, e com o segundo prémio, Menez. Na escultura, os 

primeiros prémios foram para António Duarte, Lagoa Henriques e Jorge 

Vieira, e o segundo prémio para o, então muito jovem, João Cutileiro. No 

desenho, o prémio foi para João Abel Manta e na gravura para Bartolomeu 

Cid. Nesta exposição, o júri apenas atribuiu um grande prémio, em arquitec-

tura, a Viana de Lima, e preocupou-se em home-

nagear tanto artistas com obra consolidada, como 

(e sobretudo) artistas mais jovens e contestatários. 

A FCG provava, assim, que não era permeável aos 

critérios políticos do governo de então.

Embora no relatório de 1959, o presidente da 

FCG tivesse manifestado a intenção e realizar este 

género de exposições de um modo regular e com 

uma periodicidade não superior a três anos, o 

facto é que a terceira destas exposições só viria a 

IMAGENS 24 A E B

Catálogo da 2.ª Exposição  
de Artes Plásticas. Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1961. 
Design de Sebastião 
Rodrigues. (Sebastião 
Rodrigues participou também 
na exposição como artista 
plástico).
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acontecer em 1986. No período posterior a 1961, substituíram-se os grandes 

certames por diversas outras actividades menos grandiosas, que procuravam 

cumprir o plano de actividades que Azeredo Perdigão tinha exposto no pri-

meiro relatório presidencial, em 1961. Este plano dividia-se em quatro partes: 

uma de acção junto das crianças (com a criação de centros de arte infantil), 

outra de acção junto do público (com exposições itinerantes, cursos de inicia-

ção e divulgação, edições), outra de acção junto dos artistas (com prémios 

escolares, bolsas de estudo, aquisição de trabalhos, exposições) e outra junto 

dos investigadores e especialistas de história de arte, de arqueologia, estética 

e crítica (com a criação de um centro de estudos – que viria a funcionar junto 

do museu e da Biblioteca de Arte que lhe seria ligada – cursos e conferências 

destinados a suprir lacunas que o ensino oficial ainda deixava, inventariação 

e publicação de fontes documentais, e ainda bolsas e prémios.60

Assim, há a destacar as exposições itinerantes que passaram por diversas 

cidades do país, e também exposições internacionais, como “A Arte Britâ-

nica no Século XX”, realizada em 1962, em Lisboa, Porto e Coimbra, em 

cooperação com o British Council, e a exposição “Um século de Pintura 

Francesa – 1850 – 1950”, realizada em 1965. Bastante significativa foi tam-

bém a “Exposição Comemorativa do V Centenário do Nascimento da Rai-

nha D. Leonor”, em 1958, que sendo uma exposição histórica, se distinguiu 

pelo uso dos então mais recentes critérios museológicos. Nem todo o pro-

grama definido pôde ser cumprido, mas ficaram as exposições que enunciá-

mos, as aquisições de obras de arte e a atribuição das bolsas de estudo, que 

teriam influenciado uma boa parte dos artistas desta geração.

A instituição, cujo edifício sede foi inaugurado em 1969, foi, assim, sendo 

um pólo de iniciativas dentro das dinâmicas da contemporaneidade. Estas, a 

par de outras iniciativas de galerias privadas (que assumiam geralmente uma 

cultura de oposição), geraram uma dinamização do mercado da arte moderna.

IMAGEM 25

Catálogo da Exposição  
Arte Britânica no século XX, 
1962. Design de Sebastião 
Rodrigues.

IMAGEM 26

Cartaz da exposição Um 
Século de Pintura Francesa, 
1850-1950. FCG, 1965.
Design de Sebastião 
Rodrigues.

IMAGEM 27

Aspecto da Exposição 
Comemorativa do  
V Centenário do Nascimento 
da Rainha Dona Leonor, 
1958.
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No que diz respeito à relação da FCG com o 

design, a mesma estabeleceu-se de diversas 

maneiras. Por um lado, a existência do Museu, e 

a realização de colóquios e exposições gerava 

uma necessidade imediata de objectos de design 

gráfico que os divulgassem e apoiassem, como 

cartazes, folhetos e catálogos. Por outro lado, a 

política editorial, que previa a edição de livros e 

de publicações periódicas como a revista Colóquio, gerava essa mesma 

necessidade. O desenvolvimento das artes em geral e a atribuição de bol-

sas de estudo, permitiu aos designers o contacto com o estrangeiro e com 

novas formas de fazer, e conduziu a que no início dos anos 1970, pudésse-

mos assistir aos primeiros designers diplomados, não ainda em Portugal, 

mas no estrangeiro, sobretudo em Inglaterra, como é o caso dos designers 

José Brandão, Vítor da Silva, Salette Aranda, Alda Rosa, etc..

Sebastião Rodrigues foi um dos primeiros designers que colaboraram 

com a FCG. A sua primeira intervenção na instituição ocorreu com a sua 

participação, como pintor, na I Exposição de Artes Plásticas, em 1957. Tam-

bém viria a participar na II, desta vez, realizando também o catálogo. 

Como designer, o seu primeiro trabalho para fundação terá sido um des-

dobrável para um “Curso de Iniciação de História da Arte”, realizado em 

1960, como o próprio refere:

“(...) estava a contar aquela história da D. Maria José de Mendonça. Nós dois 

dávamo-nos muito bem (...) E ela um dia pediu-me para ir à Fundação e 

encomendou-me um cartão para a primeira conferência – não era confe-

rência que se chamava naquela altura – eram cursos de história de arte. 

Era uma coisa sobre o Egipto. Eu fiz o cartão, mas fi-lo tipográfico. Mostrei 

a maquete, mas ela: “Ah mas isto é tão simples, tenho que mostrar ao 

Senhor presidente...”. Mas o presidente aceitou, e o cartão foi feito. E foi 

assim que passei a trabalhar na Fundação durante alguns anos. Não estava 

lá, mas trabalhava para a Fundação. Até à inauguração. Depois o meu 

trabalho tem sido eventual. Umas vezes faço, outras vezes não faço.”61

A este trabalho muitos outros se seguiram, numa extensa colaboração 

que a foi a de Sebastião Rodrigues tanto com a fundação como com o 

Museu Calouste Gulbenkian.

IMAGEM 28

Edifício-sede  
da Fundação Calouste 
Gulbenkian em 1969.
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4. Design gráfico em Portugal

4.1. As várias “gerações” do design gráfico em Portugal

Tal como observámos anteriormente, José Augusto França divide a “Arte em 

Portugal no século XX”62 (considerando apenas o período 1911–1961) em três 

gerações de artistas modernos, encontrando assim maneira de a classificar e 

organizar. De modo semelhante, o mesmo tipo de divisão já se tentou fazer 

relativamente ao design. A este propósito, José Bártolo, afirma que “em tra-

ços gerais, (...) o design português conheceu, até hoje, seis gerações”63.

Há quem afirme que a primeira geração de designers em Portugal 

coincide com a segunda geração de modernistas proposta por França, e 

da qual fazem parte artistas como Carlos Botelho, Bernardo Marques, 

Sarah Afonso, Ofélia Marques, António Pedro, etc.. 

Seguindo esta linha de raciocínio e usando como base as obras de refe-

rência da história da arte e do design em Portugal, definimos três gera-

ções de designers gráficos (desde o início da actividade entre nós até ao 

final do período em estudo), como podemos observar no QUADRO 2 (página 

seguinte). Nas duas primeiras gerações, a profissão de designer gráfico não 

estava ainda emancipada e assumida como profissão independente, pelo 

que os seus praticantes mantinham geralmente outras actividades em 

paralelo, como a pintura ou a arquitectura. Por isto, é natural que os 

nomes encontrados na definição das gerações de pintores modernistas 

sejam coincidentes com os que integram estas listas de designers gráficos. 

Sebastião Rodrigues foi um dos primeiros designers em Portugal (se não o 

primeiro) a dedicar-se ao design gráfico em exclusivo e a tempo inteiro, 

pelo que se considera que fez história e marcou um momento na evolução 

da profissão, ou seja, constituiu um ponto de viragem entre uma geração 

constituída por designers ocasionais e outra constituída, na sua maioria, 

por designers diplomados (ainda que no estrangeiro).

De acordo com a nossa pesquisa, à primeira geração de designers grá-

ficos, pertencem aqueles que, tendo nascido na viragem do século XIX 

para o século XX, iniciaram o seu trabalho nas décadas de 1920 e 1930. É 

o caso de, e citando apenas alguns nomes, José Pachecko (1885-1934), 

Stuart Carvalhais (1887–1971), António Soares (1894–1978), Jorge Barradas 

(1894–1971), Bernardo Marques (1899–1962) e o suíço Fred Kradolfer 

(1903–1968, que chegou a Portugal em 1924), Paulo Ferreira (1911–1999) 

ou Óscar Pinto Lobo (1913–1995).
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G E R AÇ Õ E S  D E  D E S I G N E R S

Nasceram entre o final do século XIX  
e início do século XX. Começaram a 
trabalhar nas décadas de 1920/1930

Nasceram nas décadas de 1920/1930 
Começaram a trabalhar nas décadas  
de 1940/1950

Nasceram nas décadas de 1940/1950
Começaram a trabalhar nas décadas  
de 1960/1970

Designer N. M. Designer N. M. Designer N. M.

José Pachecko 1885 1934 António Domingues 1921 2004 João Machado 1942 –

Stuart Carvalhais 1887 1961 Victor Palla 1922 2006 Carlos Rocha 1943 –

Emmérico Nunes 1888 1968 Fernando de Azevedo 1923 2002 Aurelindo Ceia 1944 –

Mily Possoz 1888 1968 Carlos Rafael 1924 ? José Brandão 1944 –

Carlos Botelho 1889 1982 Manuel Rodrigues 1924 1965 Luiz Duran 1944 –

Paulo de Cantos 1893 1979 António Charrua 1925 2008 Moura George 1944 –

António Soares 1894 1978 António Garcia 1925 – Américo Silva 1944 –

Jorge Barradas 1894 1971 Vespeira 1925 2002 Cristina Reis 1945 –

Bernardo Marques 1898 1962 Fernando Lemos 1926 – Luís Carrôlo 1946 –

Sarah Afonso 1899 1983 Figueiredo Sobral 1926 2010 Henrique Cayatte 1957 –

Ofélia Marques 1902 1952 Sena da Silva 1926 2001

Fred Kradolfer 1903 1968 Lima de Freitas 1927 1998    

Roberto Nobre 1903 1969 João Abel Manta 1928 –    

Piló [Manuel Piló  
da Silva]

1905 1988 Leonildo Dias 1928 1986    

Thomaz de Mello 1906 1990 Vasco Lapa 1928 –    

José Rocha 1907 1982 Sebastião Rodrigues 1929 1997    

Manuel Ribeiro  
de Pavia

1907 1957 Álvaro Infante  
do Carmo

1929 1982    

Roberto Araújo 1908 1969 Câmara Leme 1930 1984    

António Pedro 1909 1966 Daciano da Costa 1930 2005    

Estrela Faria 1910 1976 Rogério Ribeiro 1930 2008    

Cândido Costa Pinto 1911 1977 Bartolomeu Cid 1931 2008    

Paulo Ferreira 1911 1999 António Alfredo 1932 2000    

Oskar Pinto Lobo 1913 1995 José Cândido 1932 2012    

Manuel Lapa 1914 1979 Paulo Guilherme 1932 2010    

Maria Keil 1914 2012 Vítor da Silva 1932 –    

José Espinho 1916 1973 Victor Manaças 1934 –    

Eduardo Anahory 1917 1985 Armando Alves 1935 –    

Tossan 1918 1991 Octávio Clérigo 1935 2003    

      Robin Fior 1935 2012    

      António Pimentel 1935 1998    

      Alda Rosa 1936 –    

      José Santa Bárbara 1936 –    

      Dorindo Carvalho 1937 ?    

QUADRO 2

Três gerações  
do design gráfico  
em Portugal.
Fonte: A autora.
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65  Fernando de Azevedo,  

Op. Cit., p. 39.

À segunda geração de designers portugueses, pertencem os que 

nasceram nas décadas de 1920 e 1930 e que começaram a trabalhar 

nas décadas de 1940 e 1950. Dela faz parte Sebastião Rodrigues (1929-

1997), e também Victor Palla (1922–2006), António Sena da Silva 

(1926-2001), António Garcia (n. 1925), João Câmara Leme (1930–1984) 

e Paulo Guilherme (1932-2010), entre muitos outros. Trata-se de uma 

geração que tendo convivido com a primeira, recebeu dela grande 

influência e ensinamentos. “Era o tempo, ainda, de haver mestres e 

aprendizes, aquele.”64

Estes primeiros profissionais, tanto de uma como de outra gera-

ção, acumulavam geralmente a pintura, sua actividade principal, 

com a ilustração, a decoração e/ou o design, como actividade(s) 

secundárias, que muitas vezes lhes serviam de meio de subsistência. 

“Alguns dos artistas que a fizeram acumularam ou por vezes acomo-

daram a pintura com o resto. O resto era, então, tudo o que se fazia, 

como ganha-pão primeiramente, e por gosto depois. Decoradores se 

chamavam a si próprios e eram chamados, mais do que designers, 

que não se sabia exactamente o que era, ou para que servia (...).”65 

Contudo, desta geração já fazem parte, por força da divisão cronoló-

gica que adoptámos, alguns designers, nascidos em finais da década 

de 1930, já diplomados e que se dedicaram ao design em primeiro 

lugar, conjugando por vezes esta actividade com o ensino. É o caso 

de Alda Rosa ou Vítor Manaças.

À terceira geração pertencem os primeiros designers com formação 

específica em design, como é o caso de José Brandão, Cristina Reis, Moura 

George ou Vítor da Silva, que se licenciaram em Londres, nos anos ses-

senta (os inglesados como lhes chama Daciano da Costa), e outros, que 

desempenharam o design como actividade principal: como é o caso de 

João Machado (n. 1942), Carlos Rocha (n. 1943), Luiz Duran (n. 1944), 

Américo Silva (n. 1944) e Henrique Cayatte (n. 1957). 

Pode identificar-se ainda uma quarta geração, da qual fariam parte 

nomes como o de Luís Moreira, João Bicker ou Jorge Silva. Uma quinta, 

dos R2, dos MAGA, da DROP, da Flúor, dos Martino&Jaña, e muitos outros, 

e uma sexta, dos ALVA, Joana&Mariana, VivóEusébio, Sílvia Prudêncio, 

Bolos Quentes e outros mais. No entanto, dada a proximidade temporal, 

tornam-se difíceis estas últimas enumerações, e o facto de ter ocorrido 

um verdadeiro boom na profissão, faz com que o número de designers 
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seja hoje em dia tão elevado, que nomear apenas alguns nomes pode ser 

pouco abrangente e injusto. E, para além disto, o limite temporal da 

investigação não inclui estas últimas gerações.

Há ainda a referir que esta definição de gerações de designers não 

é estanque. Trata-se de uma forma de agrupar e organizar, mas os 

designers das várias gerações convivem uns com os outros, seja por 

via do ensino, da colaboração profissional ou das relações sociais. 

José Bártolo66 afirma que “designers com uma actividade mais longa 

e constante tendem a fazer a ponte entre gerações”. Assim, Sebas-

tião Rodrigues fez a ponte entre a segunda e terceira gerações, e 

nomes como os de João Machado e José Brandão fizeram-na entre a 

terceira e a quarta.

No âmbito deste estudo, interessa-nos sobretudo a segunda geração, 

que é aquela a que Sebastião Rodrigues pertence. Contudo, interessam-

-nos também a primeira e a terceira, enquanto grupos adjacentes, que 

nos permitirão entender melhor a própria segunda geração, e também 

as transições entre as mesmas.

Tanto a segunda como a terceira gerações situam-se numa fase muito 

importante no panorama do design no nosso país, pois foi no final dos 

anos cinquenta que começou a surgir “uma consciência mais clara do 

papel do design e do designer na sociedade”67, em que o design passou a 

ser encarado, não como actividade secundária para obter rendimentos, 

mas como actividade principal de profissionais formados para a 

desempenhar.

A nível internacional, pode considerar-se que o design gráfico tal 

como o conhecemos hoje em dia, surgiu com o pós Segunda Guerra Mun-

dial. Se considerarmos o mesmo em Portugal (apesar do fechamento que 

o regime salazarista ditou ao país) temos que considerar a primeira 

metade do século XX como a fase de definição da profissão e a segunda 

metade como a fase de afirmação da mesma, que se iniciou com a 

segunda geração e se tem vindo a desenrolar até aos nossos dias.



193 capítulo 3 · cultura artística e design gráfico em portugal

68  Rui Afonso dos Santos, 

Op. Cit., p. 437.
69   Pedro Brandão,  

In O Tempo do Design:  

Anuário 2000. Lisboa:  

Centro Português  

de Design, 2000, p. 34.

4.2. A formação da profissão (Primeira metade do século XX)

Em Portugal, o percurso do design ao longo da primeira metade do 

século XX foi idêntico ao do resto da Europa, sendo que as influências 

artísticas recebidas do exterior vinham sobretudo de França. No entanto, 

há que considerar vários factores que condicionaram a evolução do Design 

em Portugal, como o facto de os “valores culturais oitocentistas”68 terem 

persistido até meados do século XX, resultado de uma sociedade fechada 

e com uma indústria pouco desenvolvida. O início do século XX em Portu-

gal foi marcado por uma época conturbada, de passagem da Monarquia 

à República, à qual se seguiu a implementação do regime do Estado Novo, 

que originou quatro décadas de isolamento.

“Como é comum a toda a cultura europeia do design, a sua primeira 

fase de afirmação, ainda no século XIX, faz-se via Artes Decorativas, 

decorrente de movimentos como o Arts and Crafts e a Arte Nova e mais 

tarde o Art-Deco, que introduzirão uma nova estética (...)”69. No entanto, 

em Portugal, ao contrário do que aconteceu nos outros países, estes 

movimentos não trouxeram grandes inovações a nível de pensamento 

de design. Foram entendidos como gramáticas decorativas e não equa-

cionaram a questão fundamental da beleza e funcionalidade com vista à 

produção industrial. 

Nestes primórdios, o trabalho de design gráfico, como referimos ante-

riormente, era realizado por pintores ou arquitectos, e não existia uma 

separação entre as diversas vertentes daquelas que eram chamadas artes 

decorativas. Os “artistas decoradores” tinham como principal caracterís-

tica a polivalência e ocupavam-se de tarefas tão diversas como exposi-

ções, remodelação de interiores, cartazes, capas de livros ou montras de 

estabelecimentos comerciais.

Reflectindo sobre estes anos antecedentes ao design gráfico tal como o 

conhecemos hoje, podemos considerar que, a evolução (e consolidação) da 

profissão se deu através de três áreas principais: a edição, a publicidade e 

a “decoração” (ainda que os profissionais conjugassem muitas vezes as três 

áreas). Na edição de livros e revistas, os artistas eram chamados a conce-

ber capas e ilustrações apelativas, mas também a coordenar o conteúdo 

tipográfico, contribuindo para publicações cuidadas e legíveis. Na publici-

dade, os chamados artistas comerciais eram chamados a conceber mar-

cas, cartazes, embalagens ou montras. Na “decoração”, bastante ligada à 



194 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

70  Fernando Rosas  

e J.M. Brandão de Brito, 

Dicionário de História do 

Estado Novo. Venda Nova: 

Bertrand Editora, 1996,  

p. 67. 

publicidade, eram chamados a intervir nas montras das lojas (que na pri-

meira metade do século se tornaram meios de comunicação e de competi-

ção entre estabelecimentos comerciais), e nas exposições, onde desem-

penhavam funções relacionadas com o design gráfico e com a cenografia.

Há a referir que umas das primeiras intervenções dos artistas nas edi-

ções se deu ao nível da caricatura. Nesta área destacaram-se nomes da 

primeira geração de designers, como Stuart de Carvalhais, Almada 

Negreiros, António Soares, Jorge Barradas, Bernardo Marques e Carlos 

Botelho. Nos anos 30 a colaboração destes profissionais nas edições signi-

ficava geralmente avanços no gosto e a introdução de novas técnicas, 

nomeadamente as que conjugavam fotografias 

e ilustrações. Para estas inovações, contribuí-

ram Bernardo Marques, que em 1929 passou 

uma temporada em Berlim, onde pôde contac-

tar com a realidade alemã (e em especial com o 

expressionista Georges Grosz), e também Fred 

Kradolfer, que sendo suíço se estabeleceu em 

Lisboa em 1926.

Bernardo Marques notabilizou-se na área do 

arranjo gráfico de livros, jornais e revistas, 

desde as capas à paginação, considerando os 

objectos gráficos como um todo. Destacou-se 

pela maneira como servia o texto, em pagina-

ções nítidas e com ilustrações cuidadas, tanto 

em edições de luxo como em edições populares, 

como é o caso da “colecção Miniatura”, e das 

revistas Panorama e Colóquio.

Nesta área das edições considera-se especial-

mente importante a revista Contemporânea 

(1922-1926), dirigida por José Pacheko, por ter 

sido um “local onde se formaram, empirica-

mente, desenvolvendo o seu gosto vanguar-

dista.”70, e também as revistas Ilustração Moderna 

(1926-1932), Presença (1927-1940) (dirigida por 

José Régio), Variante (1942-1943) – de índole sur-

realista, sob a orientação de António Pedro, e 

IMAGEM 29

Páginas da revista Panorama,  
com orientação gráfica  
de Bernardo Marques.
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que contou com apenas dois números luxuosos 

– Panorama editada pelo SNI, desde 1941, e o Jor-

nal de Letras e Artes (1961-1968). Eram publicações 

cuidadas na paginação e nas ilustrações e para 

além disto, exigentes com a publicidade que 

inseriam.

Também o trabalho para as editoras era de 

realçar, sobretudo com a encomenda de capas de 

livros (e mais raramente ilustrações). Neste 

campo, actuavam Fred Kradolfer, Bernardo Mar-

ques, Manuel Ribeiro de Pavia, Manuel Lapa, 

Paulo Ferreira, Victor Palla, Ofélia Marques, Bar-

radas e Roberto Nobre, para editoras como a 

Inquérito, a Portugália, a Ática, a Coimbra Edi-

tora, a Atlântida, Tavares Martins e a Guimarães.

Na área da publicidade, foi importante o 

papel do SPN/SNI, que tinha especial cuidado 

nas suas montras, nas embalagens, nos car-

tões e papéis de carta, nos anúncios de 

imprensa e até no cinema, com pequenos fil-

mes de intervalo e panos de boca, etc., e tam-

bém a pequena indústria (de vinhos e produ-

tos farmacêuticos, por exemplo), que pretendia 

rótulos e embalagens, cartazes e montras. Na 

altura, ficaram famosos os cartazes e montras 

dos Laboratórios Pasteur, executados por Fred 

Kradolfer, e a publicidade dos Laboratórios 

Higiene, de Cândido Costa Pinto.71

Na sequência destas requisições, nos anos 30 

e 40 assistiu-se à criação de diversas agências 

de publicidade e estúdios de arte comercial, 

como a UP (1933) de Tom, a ETP (Estúdio Téc-

nico de Publicidade, 1936, de José Rocha), a APA 

(Agência de Publicidade Artística), a APP, a Stop, 

a Star, a Belarte e Martins da Hora, etc., que 

surgiram para fazer face às solicitações do mer-

IMAGEM 30

Capa do livro Reportagem,  
Luiz Teixeira, Edições Paulo 
Guedes,
1932. Design Fred Kradolfer.
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Capa do livro Os homens  
do mar, Victor Hugo, 
Guimarães & Ca. 1935. 
Design Roberto Nobre.
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Montra do Instituto Pasteur 
de Lisboa. Design de Fred 
Kradolfer.
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Anúncio Meias de Qualidade 
Morey, Agência de 
publicidade APA.

IMAGEM 34

Anúncio Tungsram Krypton,  
Agência de publicidade APA.
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cado. Nelas colaboravam pintores, que ali tinham uma segunda profis-

são, e também profissionais inteiramente integrados na publicidade, 

conhecidos, então, como gráficos. É o caso de Óscar Pinto Lobo, Manuel 

Rodrigues, António Garcia, e mais tardiamente, Sebastião Rodrigues.

Na evolução do design gráfico neste período não podemos deixar de 

referir a importância que as iniciativas levadas a cabo pelo regime tive-

ram. O SPN/SNI, enquanto instrumento da propaganda do Estado, ser-

via-se dos mais variados meios: edições, conferências, feiras, prémios 

literários, concursos de montras, participação nas Exposições e Feiras 

Internacionais (e a grandiosa Exposição do Mundo Português, em 1940) 

para fazer passar a sua mensagem e incutir a sua ideologia. E, apesar 

de estes meios se destinarem a cumprir objectivos de comunicação 

muito específicos, não deixaram de constituir um factor de dinamiza-

ção cultural e boas oportunidades de trabalho para os “artistas”, que 

viviam, então dificuldades em subsistir enquanto tal. De entre as ini-

ciativas levadas a cabo por este organismo, há a destacar as exposições 

(nacionais e internacionais) e as edições (com as Edições do SPN/SNI). 

Nas exposições o design gráfico era importante, tanto ao nível do pro-

jecto expositivo, como de todo o material de divulgação e apoio às mes-

mas (cartazes, folhetos, catálogos, painéis). Nas edições, que eram con-

sideradas um veículo de comunicação importante dentro da política do 

Estado Novo, o design gráfico assumia um papel primordial, e foi pos-

sível realizar trabalhos de elevada qualidade neste campo, com Manuel 

Lapa, Paulo Ferreira e Bernardo Marques, entre muitos outros.

IMAGEM 35

Cartaz Évora. Design  
de Tom (Thomaz de Mello) 
para o SNI, 1948.
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Cartaz Algarve. Design  
de Tom (Thomaz de Mello) 
para o SNI, 1948.
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Embora neste período vivêssemos num regime que se esforçava por 

colocar o país num isolamento face ao exterior, não se pode dizer que 

na área do design gráfico esse isolamento fosse total. De acordo com 

Robin Fior72, em Portugal havia acesso a revistas e livros estrangeiros, 

o que se pode constatar pela observação das prateleiras e catálogos 

das livrarias de segunda mão, e das poucas bibliotecas intactas de 

artistas e arquitectos. Revistas de arquitectura e de artes gráficas 

como a Neue Frankfurt, a Gebrausch-Grafik ou a Commercial Art, estavam 

disponíveis para compra ou subscrição no nosso país. E, por outro 

lado, existiam também alguns artistas que viajavam pela Europa e 

que chegavam até a ter formação no estrangeiro. É o caso de Leitão de 

Barros73, que tirou cursos de fotografia e fotogravura na empresa de 

gravura Albert & Cie. em Frankenthal, na Alemanha, onde se terá 

deparado com a obra de Lissitzky. Nessa sequência terá concebido o 

álbum de fotomontagem, Portugal 1934, que constitui uma das peças 

de design gráfico de maior qualidade da década. Também o já referido 

Bernardo Marques, passou uma temporada na Alemanha, em 1929, 

onde foi visivelmente influenciado pelo trabalho gráfico de Grosz e 

também de Lissitzky.

IMAGENS 37 A E B

Revista Neue Frankfurt,  
números 1 e 2, 1926 – 1928.

IMAGEM 38

Revista Commercial Art, 
1923.

IMAGEM 39

Revista Gebrauschgraphic, 
Junho, 1928.

IMAGEM 40

Revista Gebrauschgraphic, 
Dezembro, 1931.

IMAGEM 41

Revista Gebrauschgraphic, 
Fevereiro, 1956.

IMAGEM 42

Revista Gebrauschgraphic, 
Abril, 1956.
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Robin Fior aponta um momento muito preciso para a introdução do 

design gráfico no nosso país. Segundo o autor, a “chegada do design 

gráfico” a Portugal deu-se com a publicação, em 1932, na revista Civili-

zação, daquele que terá sido o primeiro artigo sobre design gráfico 

moderno no nosso país, e que se designa “Sua Excelência, o cartaz”, da 

autoria do jornalista e humorista Armando Ferreira. A principal fonte 

do autor para a escrita deste artigo terá sido a revista Commercial Art, 

que era bastante assinada e vendida em Lisboa74, o que mais uma vez 

reforça a ideia de que existia entre nós conhecimento do que se pas-

sava nos outros países. 

Neste período, os designers eram designados por artistas gráficos ou por 

artistas decoradores, denominação, que segundo Paula Ribeiro75 é equiva-

lente a commercial artists, expressão utilizada nos EUA e em Inglaterra. 

Até esta designação, que se viria a banalizar entre nós, prova de novo a 

influência do exterior.

Segundo Maria João Bom76, outra publicação de destaque que se recebia 

em Portugal era a revista The Studio. Esta introduziu aos leitores britânicos 

a Die Neue Typographie, de Jan Tschichold (1902-1974), o que terá também 

possibilitado o acesso a este ensaio aos nossos designers. Contudo, em Por-

tugal, a Nova Tipografia seria entendida de uma forma muito superficial, 

pelo menos até aos anos 50. O que prevaleceu sempre nesta primeira 

metade do século foi o cubismo decorativo de origem francesa, de inspira-

ção Art Déco, sempre ligado a um aspecto mais tradicionalista. Aqui os 

esforços modernizadores não passaram de pequenos focos.

Não podemos falar em design gráfico na 1.ª metade do século XX sem 

falarmos de tipografia, enquanto meio de composição e produção dos 

IMAGEM 43 A, B

Páginas do álbum  
Portugal 1934,  
design de Leitão de Barros.

43A 43B
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objectos. A era industrial dos processos de fabrico das publicações come-

çou na segunda metade do século XVIII, como consequência da indus-

trialização e da decadência da oficina artesanal, e ao nível da composi-

ção tipográfica a industrialização materializou-se com o aparecimento 

das máquinas Linotype (1879) e Monotype (1896), que vieram substituir a 

composição manual. Em Portugal, esta industrialização ocorreu mais 

tardiamente, fazendo com que na primeira metade do século XX, fosse 

ainda frequente o processo de composição tipográfica manual, apesar de 

existirem já máquinas de composição mecânica.77

“O tipógrafo, operário de ofício, tem, nesta altura, uma capacidade de 

decisão e autonomia significativas baseadas no “trabalho-saber”, na 

especialização, que lhe confere a competência de perito. Conhecido 

durante muito tempo pela sua maior cultura, ocupa um lugar cimeiro 

nas hierarquias profissionais, facto que o vem dotar de um certo reco-

nhecimento social”78 Este profissional era muitas vezes responsável 

único pela concepção dos objectos gráficos, controlando grande parte do 

processo. A seu cargo estavam as tarefas de disposição dos elementos em 

maquetes, a revisão das provas, a tiragem de provas em prelos e a 

paginação, o que pressupunha um controlo de todas as etapas de 

produção, até à obtenção do produto final. No entanto, este era um ofício 

pouco criativo, uma vez que a sua actuação era normalmente guiada e 

regulamentada por manuais de tipografia, como o Manual do Typographo 

de Libânio da Silva (1908), ou o Guia Profissional do Tipógrafo de Manuel 

Pedro (1949)79, que forneciam regras precisas de composição dos textos, 

de acordo com a finalidade a que se destinavam. Neste contexto, o traba-

lho do designer gráfico era um trabalho complementar ao do tipógrafo, 

e consistia, na maior parte dos casos, em conceber capas e ilustrações, 

recorrendo ao “desenho e pintura de letras integradas em composições 

onde a expressão pictórica era dominante.”80 O trabalho de uns e de 

outros era interdependente (assim como de outros profissionais relacio-

nados com outras etapas técnicas), pelo que o diálogo era essencial. Não 

se tratava ainda de design tal como o conhecemos hoje, que encara a 

obra como objecto de design total, em que o designer deve controlar 

todas fases desde a concepção até ao acabamento. No entanto, para além 

da parte mais ilustrativa das obras, era comum que o designer proce-

desse à orientação gráfica das publicações, determinando alguns aspec-

tos que o compositor-tipógrafo deveria seguir.
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4.3. A afirmação da profissão (1950-1985)

Anos 50

Na década de cinquenta, e partilhando do espírito da reconstrução euro-

peia do pós-guerra, a economia portuguesa ganhou um impulso, com a 

execução do I Plano de fomento (1953-1958) e com a abertura do país à acti-

vidade económica internacional (através da adesão, em 1959, à Associação 

Europeia de Comércio Livre – EFTA). Tal contribuiu para um estímulo à 

industrialização, e para a consequente inversão na estrutura ruralista da 

sociedade dos anos 40, o que começou a originar uma sociedade diferente.

Viveu-se nestes anos um espírito de optimismo e confiança generali-

zados e, em paralelo, uma “crescente contestação ao regime por parte 

dos sectores mais esclarecidos.”81 Antevia-se, então, um momento de 

consolidação do design e de racionalização da profissão.82

Esta consciencialização surgiu aliada à arquitectura e ao conceito 

moderno de “obra de arte total” e de “ambiente global”. Sem respostas 

adequadas para os seus problemas de design, os arquitectos viam-se na 

necessidade de desenhar também o mobiliário, os candeeiros e outros 

pequenos utilitários, para além dos edifícios. Foi o que aconteceu, por 

exemplo, com Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, no Bloco 

das Águas-Livres (inaugurado em 1959), e nos anos 50/60, no grande pro-

jecto de arquitectura para a aldeia de Barrocal do Douro, junto à barra-

gem do Picote, destinada a alojar os trabalhadores do conjunto das três 

barragens naquela zona construídas. Concebida do zero, aquela aldeia era 

“ocasião para repensar e redesenhar tudo: do puxador à cadeira”83, e con-

cretizar, assim, o “«sonho Moderno» da colher à cidade.”84

Este espírito da época e esta transformação do gosto foram expressas 

fundamentalmente através da intervenção destes profissionais em espa-

ços comerciais (cafés e lojas) e em exposições, onde “a necessidade do 

engenho é tão global que se estende do mobiliário e iluminação, ao 

design do elevador (portas, puxadores, lettering, painéis luminosos mar-

cadores da chamada) (...)”85.

Na área das lojas podemos destacar as intervenções de Keil do Amaral 

nos projectos para as sapatarias Galã, para a Arte, para a Mário, para a 

Seldux, ou para a Pollux. E também as intervenções de Conceição Silva, 

que apostava numa nova arquitectura de interiores, e assim concebeu a 

loja Dior (1953), o Instituto de Beleza Mme. Campos (1956), a loja Rampa 

(1955) e a papelaria Progresso (1956).
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IMAGEM 44 A, B

Interior da Loja Rampa, Largo 
Rafael Bordalo Pinheiro, n.º 15, 
Lisboa. Loja actualmente 
destruída. Arquitectos 
responsáveis: Conceição 
Silva e José Daniel Santa- 
-Rita Fernandes. Fotografia: 
Estúdio Mário Novais.  
Data de produção da 
fotografia original: 1955.

IMAGEM 45 A, B

Papelaria Progresso, aspecto  
do interior, cerca de 1964.  
Fotografia de Mário Novais.

IMAGEM 46

Snack bar Pique-Nique.  
Projecto do atelier de Bento  
de Almeida e Victor Palla.

IMAGEM 47

Snack bar Tique-Taque.  
Projecto do atelier de Bento  
de Almeida e Victor Palla.  
Cerca de 1955.
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Nos cafés notabilizaram-se as intervenções nos novos snack-bars – con-

ceito introduzido por Victor Palla e Bento de Almeida com o snack-bar 

Pique-Nique, em 1952, e também no Terminus, no Tique-Taque e já nos anos 

60, no Noite e Dia e no Galeto.

Ao nível das exposições, diversas iniciativas deste período merecem desta-

que pela sua inovação, pelo contributo para este carácter de design global, e 

por marcarem “a ultrapassagem decisiva da estética grandiloquente nascida 

com os Centenários”.86 Foram elas a Exposição Evocativa da Rainha Dona Leonor 

(1957, da autoria de Conceição Silva, com decoração de Manuel Rodrigues), a 

Exposição Comemorativa do V Centenário do Infante D. Henrique (1960, da autoria de 

Frederico George), o pavilhão português para a Exposição Internacional de Bru-

xelas (1958, concebido pelo arquitecto Pedro Cid e decorado por uma equipa: 

Matos Chaves, Roberto Araújo, Fred Kradolfer, 

Tom, Eduardo Anahory, Manuel Rodrigues, Sebas-

tião Rodrigues e Frederico George), os três stands 

enviados a Hamburgo, Munique e Estocolmo, para 

promover produtos portugueses (1958, concebidos 

por Manuel Rodrigues, Eduardo Anahory e 

Roberto Araújo, respectivamente) e as mostras 

que passaram a acontecer regularmente, a partir 

de 1957, na Feira das Indústrias Portuguesas.

Este conceito de “obra de arte total” foi tam-

bém bastante evidente na concepção do Metro-

politano de Lisboa (1949-1958), em que Keil do 

Amaral criou a imagem gráfica e todos os equi-

pamentos, desde as bilheteiras, à casa do 

guarda da estação, ao projecto-tipo de estações, 

lettering, papeleiras, mobiliário, etc.. De modo 

semelhante, também se manifestou na criação 

de novas pousadas, hotéis e na Sede e Museu da 

Fundação Calouste Gulbenkian.

“O design ia assim nascendo, empiricamente, 

motivado pela necessidade, sem que alguém 

tivesse dele verdadeira consciência (...)”87, mas 

todas estas acções resultariam na criação de 

condições para a afirmação do design que ocor-

reria na década seguinte.

IMAGEM 48

Exposição comemorativa  
do V Centenário do Infante  
D. Henrique. 1960.
Design de Frederico George.

48

49

50
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Anos 60-85

Todas estas iniciativas, ainda que dispersas, vinham a constituir peque-

nos passos no caminho da estruturação e sedimentação do conceito do 

design e do papel do designer. E neste processo, a acção, tanto prática 

como teórica, de Frederico George (1915-1994) foi determinante. 88 

Diplomado em pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 

em 1936, ingressou no atelier de António Soares, onde teve o seu pri-

meiro contacto com o design, renovando a imagem de uma fábrica, atra-

vés da criação de logótipos, embalagens, rótulos fardamentos, etc.. Em 

1939 foi docente na Escola Industrial Marquês de Pombal, e em 1940 na 

António Arroio. Em 1941 reingressa na ESBAL, no curso de arquitectura, 

que concluiria em 1950.

Em 1952, viajou para os EUA, a convite do governo americano, para 

quem tinha realizado pavilhões de exposições em Lisboa. Ali pôde con-

tactar com a metodologia de ensino da arquitectura e do design em 

diversas universidades americanas, e com personalidades como Walter 

Gropius e Mies van der Rohe, o que o despertaria para “a importância do 

design e da sua vocação abrangente e globalizante, bem como dos funda-

mentos da teoria e prática bauhausiana.”89

Esta sua influência seria determinante para a formação de diversos 

designers e arquitectos da nova geração, a quem Frederico George leccio-

nava, na António Arroio (e, a partir de 1957, na ESBAL), com quem convi-

via no seu próprio atelier, e com quem partilhava a prática projectual. 

De entre estes designers destacam-se Sena da Silva e Daciano da Costa, 

entre muitos outros.

“O design em Portugal nascia e atingia maturidade, através do talento 

dos seus cultores e da iniciativa de raros industriais esclarecidos, 

perante um panorama industrial adormecido e auto-satisfeito com 

velhos processos produtivos e algum plagiato, geralmente deficiente, 

de modelos vindos do estrangeiro.”90

O desenvolvimento do design dependeu também, em larga medida, do 

despertar de alguns industriais mais informados para as “potencialida-

des da intervenção do designer na qualificação dos produtos.”91 No início 

dos anos 70, o esclarecimento e os esforços de alguns industriais levam 

à encomenda de projectos de imagem integrada, com a realização con-

IMAGEM 49

Metropolitano de Lisboa. 
Entrada para o átrio poente 
da estação do Rossio. 
Fotógrafia: Estúdio Horácio 
Novais. Data de produção  
da fotografia original: 
posterior a 1963. 

IMAGEM 50

Cais da estação de Saldanha. 
Fotógrafia: Estúdio Horácio 
Novais. Data de produção  
da fotografia original: 
posterior a 1959.
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junta de pinturas interiores, embalagens, livros, prospectos, logótipos, e 

toda a comunicação em geral. Foi o que aconteceu para os Laboratórios 

Sanitas, para o Cinema Império e para o Café Império.

De entre esses casos, há a realçar algumas empresas de mobiliário, 

que se associavam a designers para conceber os seus produtos, como a 

Olaio, a Altamira, a Interforma, a FOC, a Sousa Braga e, sobretudo a Metalúr-

gica da Longra. Na Longra, o industrial Fernando Seixas destacou-se pela 

criação da primeira política de verdadeiro design industrial, em que o 

design fazia parte de uma estratégia de marketing que estudava previa-

mente as reais necessidades dos clientes, para depois as satisfazer de 

modo racional e adequado. O designer, era, assim, indispensável nesta 

equipa, intervindo nas diversas fases de projecto, e definindo as qualida-

des formais dos produtos. Na Longra Daciano da Costa teria “a primeira 

possibilidade objectiva de trabalhar como designer”92.

Toda esta atitude perante o design, opunha-se à esthétique industrielle, 

“que se traduzia pela aplicação no âmbito industrial dos estilos inventa-

dos pelas artes plásticas.”93 Contudo, este termo esthétique industrielle iria 

prevalecer ao longo dos anos 60, devido à influência cultural francesa 

entre nós, e devido à fragilidade do conceito de design que se ia aos pou-

cos introduzindo.

Em 1962, foi criado na Longra um Gabinete de Estética Industrial, que 

viria fazer com que novos métodos de trabalho fossem adoptados, ultra-

passando definitivamente a produção artesanal, rumo à produção em 

série, processo no qual Daciano da Costa foi determinante, com a con-

cepção de linhas de mobiliário de escritório.94

Outros nomes também importantes no contexto do desenvolvimento 

do design industrial são os de Sena da Silva, António Garcia, Cruz de Car-

valho, Eduardo Afonso Dias, Miria Tovoila Câmara Leme, Maria Helena 

Matos, Carmo Valente (especializada na área dos vidros) e José Espinho.

Esta evolução no sentido de uma consciencialização do design não se 

deveu apenas aos esforços avulsos e independentes dos profissionais. Tam-

bém o apoio institucional a esta área teve a sua importância e o seu papel.

Uma das primeiras instituições a referir neste contexto foi o Núcleo 

de Arte e Arquitectura Industrial do Instituto Nacional de investigação 

Industrial (INII), criado em 1960, pela iniciativa do engenheiro Maga-

lhães Ramalho. Este era “especificamente vocacionado para a pesquisa, 
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desenvolvimento, fomento e divulgação junto dos industriais, «dessa 

nova técnica indispensável num esquema perfeito duma empresa 

moderna: o industrial design» (então chamado estética industrial).”95

Na sequência da criação deste instituto, diversas iniciativas foram con-

cretizadas, todas elas com algum tipo de importância para a definição do 

design. A primeira foi a apresentação de um pequeno salão de design na 

FIL, em 1962. De seguida, em 1965, foi promovida pelo núcleo a I Quin-

zena de Estética Industrial, que consistiu num ciclo de conferências sobre 

design industrial (proferidas por profissionais estrangeiros) e numa expo-

sição bibliográfica, e outra de produtos industriais finlandeses, franceses, 

italianos, ingleses e portugueses. Esta exposição permitiu perceber o 

panorama de insuficiência de design que se vivia no nosso país, quando 

comparando os produtos estrangeiros com os apresentados pelos desig-

ners nacionais. Só Miria Câmara Leme, Daciano da Costa e Maria Helena 

Matos revelavam estar em nível equiparável. Estas insuficiências levaram 

a que a crítica propusesse uma “acção fecunda e continuada junto dos 

industriais, comerciantes, consumidores e até dos próprios designers, 

através do ensino, treino e organização profissional”96. Tal levou a que o 

Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial promovesse em 1966 um curso 

de design dirigido por Sergio Asti, e em 1967, outro sobre design da cor, 

pelo suíço Xavier Auer. “Porém a acção do Núcleo só se distinguiria com a 

direcção de Maria Helena Matos (1969-1976): reunindo um corpo de assis-

tentes (...) Maria Helena Matos intensificou as acções de divulgação e acon-

selhamento junto de empresas particulares e até de organismos oficiais, 

promoveu uma política continuada de publicações organizou palestras e, 

sobretudo, fomentou junto dos designers a consciência associativa numa 

unidade de prossecução de objectivos que já anunciava a constituição, em 

1976, da Associação Portuguesa de Designers.”97

A primeira Exposição de Design Português viria a ocorrer em 1971, na 

Feira Internacional de Lisboa, organizada pelo Núcleo de Arte e Arqui-

tectura Industrial e com os apoios do Fundo de Fomento e Exportação e 

da Associação Industrial Portuguesa. Nela participaram cinquenta e sete 

designers e um gabinete técnico. “a I Exposição «foi exactamente aquilo 

que podia ser: uma primeira acumulação de trabalhos de alguns profis-

sionais em part-time que dava ao público a ideia de que o design era 

apenas uma designação nova para as tradicionais artes gráficas e decora-
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IMAGEM 51 A E B

Catálogo da 1.ª Exposição  
de Design Português. 1971, 
capa e rosto.

IMAGEM 52

Catálogo da 2.ª Exposição  
de Design Português. 1971.

IMAGEM 53

Catálogo da exposição  
Design & Circunstância. 
1982.
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tivas, com especial incidência no desenho de mobiliário e objectos de 

adorno doméstico»”98. Nesta primeira mostra do design em Portugal foi 

possível perceber que a indústria não tinha alterado os seus processos 

tradicionais, continuando no “plagiato passivo”, mas nela foi expressa a 

ambição de organizadores e participantes de associarem o design “«à 

democratização do útil-agradável, do útil-confortável que deixa de ser 

um privilégio de escóis para se tornar acessível ao grande público»”99, 

isto em linha com a utopia que se vivia na altura do poder de transfor-

mação da sociedade através da racionalização das formas e dos objectos, 

e portanto, através do design.

Em Março de 1973 realizou-se, mais uma vez na FIL, a II Exposição do 

Design Português, organizada pelo já então designado Núcleo de Design 

Industrial do INII, mas desta vez coordenada por Sena da Silva apoiado 

pela Cooperativa Praxis. Viria a ser a “mais significativa e consistente 

exposição de design nacional”100, onde expuseram noventa e um desig-

ners individuais e nove gabinetes e departamentos técnicos. A organiza-

ção da exposição defendia que o design deveria ser “«a resposta a proble-

mas mais sérios do que o alindamento gratuito ou a competição 

comercial do equipamento doméstico»”101, mas os industriais e o mer-

cado ainda não estavam totalmente preparados para essa mudança de 

mentalidades, sendo comum neste início da década de 70 a consideração 

errónea do design como um “estilo”, o “estilo design”. 

Seguiu-se, então, um período em que se perdeu esta força inicial de 

estímulo ao design industrial, que foi acentuado com a saída de Maria 

Helena Matos do Núcleo de Design Industrial, em 1976, e com a integração 

do mesmo na Direcção da qualidade. Contudo, este período inicial lançou 

bases importantes para o entendimento do design, que levariam, em 1982, 

à exposição Design & Circunstância, na Sociedade Nacional de Belas Artes. 

Nesta expuseram trinta e oito designers, entre os quais, Sebastião Rodri-

gues, António Garcia, Daciano da Costa, Eduardo Afonso Dias, João 

Machado e José Brandão. Neste evento sentia-se já um entendimento dife-

rente do que era o design, fruto da formação que muitos dos designers já 

tinham adquirido (alguns no estrangeiro, como José Brandão), e do debate 

e aprofundamento teórico que se desenrolava em torno da disciplina. 

“Reclamava-se (...) para o design maiores responsabilidades, numa postura 

globalizante baseada na gestão racional dos recursos e necessidades, tanto 

por parte dos produtores como dos consumidores.”102
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103  Idem, p. 498.

“O nascimento do design em Portugal processou-se (...) empiricamente 

e fora dos quadros tradicionais do ensino académico (que se mantinha 

obsoleto) pois que a própria consciência do design só muito tardia-

mente se revelaria. A acção pedagógica de Frederico George foi funda-

mental neste processo, e seria continuada pelos seus discípulos e cola-

boradores.” 103

Também de extrema importância para esta construção da noção de 

design, foram os esforços pedagógicos (à parte do ensino oficial que 

permaneceu obsoleto até bastante tarde). Estes esforços deveram-se 

sobretudo à figura de Frederico George, assim como aos seus discípulos 

e colaboradores, de entre os quais destacamos Daciano da Costa, que 

entre 1960 e 1962, promoveu no seu atelier um curso de “Design 

Básico”, com a participação de Frederico George, Roberto de Araújo e 

Lagoa Henriques. Seguiu-se-lhe, em 1965, a criação do Curso de Forma-

ção Artística, na SNBA, com direcção de Conceição Silva, com a dura-

ção de três anos, e do qual fazia parte a vertente Técnicas de Design, 

que proporcionava a especialização em três áreas: Comunicação Visual, 

Equipamento e Objectos ou Têxteis/Moda. Deste saiu uma nova geração 

de designers da terceira geração. Posteriormente, em 1969, surgiria o 

IADE (Instituto de Artes Visuais e Design), que seria a primeira escola 

de ensino específico do design. Em 1973, seria criado o AR.CO (Centro 

de Arte e Comunicação Visual). O ensino oficial só reconheceria o 

design, em 1975, com a criação do Curso de Design Gráfico na Escola 

Superior de Belas Artes do Porto, e posteriormente com a criação dos 

cursos de Design de Equipamento e de Design de Comunicação na 

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, ao que se foram seguindo 

diversas iniciativas um pouco por todo o país. Há também que referir 

a formação no estrangeiro possibilitada pelas bolsas de estudo da FCG, 

e que foram determinantes para uma geração que, desse modo, pôde 

adquirir formação específica em design, e ao regressar, influenciar a 

prática e o ensino da disciplina no nosso país.

Estes foram anos marcados por um forte crescimento económico, 

que se traduziu em inúmeros investimentos, que a par de uma aber-

tura ao exterior, propiciaram todo este desenvolvimento da disciplina 

do design. Contudo, a crise do petróleo em 1973, que veio destabilizar 
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104  Ana Tostões e João Paulo 

Martins, Op. Cit., p. 65.
105  Ana Tostões,  

Op. Cit., p. 61.
106  José Brandão,  

Op. Cit., pp. 32-33.
107  Fernando de Azevedo, 

“Falando do Ofício”,  

In Falando do Ofício. Exposição  

Ver Artes Gráficas. Lisboa: 

Soctip Editora, 1989,  

pp. 35-36.

a economia, e a revolução nacional de 1974, vieram trazer um período 

de estagnação, e marcar o final daquele pode ser considerado o pri-

meiro período do design português.104

O design Gráfico

Este novo entendimento do design, de que temos vindo a falar a um 

nível geral, estendeu-se também ao design gráfico, que passou a ser 

entendido como uma actividade projectual integradora, com texto (tipo-

grafia) e imagem organizados em função da comunicação.

Como um dos primeiros exemplos deste novo entendimento racional 

e global do design gráfico, podemos citar a concepção da Papelaria Pro-

gresso, por Manuel Rodrigues, em 1956, que incluía a criação de toda a 

imagem gráfica “anunciando o conceito de corporate image”105. Esta ini-

ciativa viria abrir caminho para outras, e para de certo modo, fomentar 

um certo desenvolvimento da cultura empresarial.

Nesta sequência, e reafirmando a concepção do design como activi-

dade racional, seria na década de 60 que, pela primeira vez em Portu-

gal se organizaria um manual de normas gráficas, de forma consciente 

e sistemática. “Ninguém em Portugal havia realizado um trabalho tão 

sistemático e tão competente, em termos profissionais, como este 

então realizado por Daciano da Costa. As normas gráficas considera-

vam todos os elementos indispensáveis à definição da caracterização 

da imagem da empresa: símbolo, logótipo, construção geométrica, 

combinações símbolo/logótipo, cores, etc.”106 Desenvolvido pelo atelier 

Daciano da Costa para as empresas O+F e Metalúrgica Duarte Ferreira, o 

mesmo vinha reflectir um entendimento do projecto “num quadro 

racional e organizado, e não apenas como 

efeito de uma mera reformulação estética”.

De acordo com Fernando de Azevedo107, o 

trabalho desta geração seria marcado por 

um certo tipo de humor e alegria mas tam-

bém por “uma certa consciência trágica”, 

própria de um contexto de pós-guerra 

(embora Portugal não tivesse estado directa-

mente envolvido no conflito). E será mar-

cado também, à semelhança do que aconte-

cia nos outros países, por um sentido de 

IMAGEM 54

Manual de Normas gráficas 
O+F, Daciano da costa.



210 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

108  Robin Fior, “Glifo, signo, 

assinatura, design”, In 

Sebastião Rodrigues, Designer. 

Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 47.

racionalidade (introduzida pela Bauhaus e pela Nova Tipografia) e 

pelas novas possibilidades tecnológicas ao nível da fotografia, da 

tipografia e da impressão offset, que se traduziam numa maior liber-

dade do designer (ver capítulo 2). 

Todas estas características não podem ser alheias ao facto de esta ter 

sido uma época marcada por um abertura do país ao exterior, tradu-

zida também num maior acesso à literatura internacional. Como 

afirma Robin Fior, “O mundo gráfico lisboeta dos anos 50 não era uma 

ilha totalmente isolada no fim da Europa como se poderia imaginar: 

revistas e livros apareciam nas livrarias de arte e eram comprados e 

estudados cuidadosamente.”108 E do mesmo modo, também as viagens, 

quer em trabalho quer em lazer, seriam um meio de perceber e absor-

ver influências do estrangeiro, agora de uma maneira mais notória do 

que o que já vinha acontecendo nas décadas anteriores. 

Neste contexto de afirmação do design, há que, mais uma vez, refe-

rir a importância da FCG, que a partir do final dos anos 50, se assumi-

ria como uma das principais entidades encomendadoras de design grá-

fico, e que com condições orçamentais favoráveis, possibilitaria 

desenvolver peças de excelente qualidade, tanto ao nível da concepção 

como do acabamento. Também a sua intervenção ao nível das bolsas de 

estudo contribuiria para a formação de uma nova geração de designers, 

e deste modo, fomentaria um grande impacto no desenvolvimento da 

disciplina.

Nesta fase de consolidação do design gráfico, há ainda a referir 

uma exposição colectiva realizada na SNBA, em 1965, Exposição de 

Março/Artes Gráficas, onde foram expostos os mais diversos tipos de 

trabalhos, como cartazes, capas de livros, anúncios, marcas de produ-

tos, embalagens, cartões de boas festas, etc., e onde participou um 

grande número de designers grá-

ficos, como A. Carlos Rodrigues, 

A. Dias, Alberto Cardoso, Antó-

nio Domingues, Carlos Rafael, 

Carlos Ribeiro, Carlos Rocha, 

Costa Martins e Victor Palla, 

Daciano da Costa, Helder Godi-

nho, José Ferreira, José de Lemos, 

José Maneuel Moura, Lima de 

IMAGEM 55

Catálogo da Exposição  
de Março / Artes Gráficas, 
SNBA, 1965.
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110  José Brandão,  

Op. Cit., p. 31.

Freitas, Lino Neves, Manuel Rodrigues, Muge, Otelo Marques, Pilo da 

Silva, Sebastião Rodrigues, Tavares Greno, Tóssan, Vasco Palha, Victor 

Palla, Victor Ribeiro, Vítor da Silva e o atelier Forma. Esta exposição 

constituiu, assim, “«um modesto testemunho» do trabalho dos artis-

tas gráficos no activo”109.

Como já anteriormente referimos, a actividade gráfica era nesta 

altura realizada por profissionais que tanto se podiam dedicar ao 

design de interiores, como ao de equipamento, ou ao gráfico. Raros 

eram os designers que se dedicavam em exclusivo à actividade gráfica, 

tendo Sebastião Rodrigues provavelmente sido o primeiro designer 

gráfico a tempo integral, abrindo caminho ao que aconteceria nos 

anos 60/70.

“À época, os limites da especialização, pelo menos entre nós, não 

estavam muito claros. Eram abordadas todas as áreas do projecto, 

desde os interiores ao design industrial, o mobiliário, ou o design 

gráfico. No fundo, tratava-se de pôr em prática a «nova ideia» de 

intervir cultural e funcionalmente na sociedade.”110

A partir dos anos 60/70, a situação começou a alterar-se, quer pela 

acção do ensino especializado, que se iniciou, quer pela formação 

obtida no estrangeiro por alguns. Começámos a ter designers (apenas) 

gráficos, situação que coincide com a transição entre a segunda e ter-

ceiras gerações de profissionais.

Esta fase de maior definição e consciencialização do design e do 

design gráfico em Portugal, coincide com a fase de transição entre a 

segunda e a terceira gerações de designers. Sebastião Rodrigues, per-

tencendo à segunda geração, e atingindo uma maior notoriedade e 

maturidade do seu trabalho, a partir do final dos anos 50 e início dos 

anos 60 (nomeadamente com o trabalho para a FCG e para o Almana-

que), desenvolve a sua actividade no epicentro desta mudança de men-

talidade. Ele próprio terá sido um agente desta mudança, não de um 

modo formal e activo (através de produção literária por exemplo), 

mas através da sua consciência, da sua prática e sobretudo da quali-

dade e racionalidade do seu trabalho, que não passava despercebido 

entre os seus pares.
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Síntese Conclusiva

Para percebermos o design gráfico no período em estudo (1945–1985) 

tornou-se imperativo conhecer os seus antecedentes. Assim, foi impor-

tante perceber o que acontecia na primeira metade do século XX, não só 

ao nível do design, mas também das artes visuais, que, naquela altura, 

não se dissociavam das manifestações da disciplina.

Em Portugal, o modernismo surgiu tardiamente, devido às especifici-

dades da sociedade, que se encontrava culturalmente muito ligada aos 

valores do século XIX. A introdução da modernidade fez-se principal-

mente através dos artistas da primeira geração que se encontravam emi-

grados (sobretudo em Paris) e através dos humoristas, que iam colocando 

em causa o gosto naturalista do século XIX. Para esta alteração do gosto, 

também teve importância o facto de muitos dos artistas emigrados 

terem regressado a Portugal no período da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), o que gerou uma fase com alguma “animação” no panorama 

artístico português.

A destacar, em 1915, a iniciativa da revista Orpheu, de inspiração futu-

rista, e na qual participaram Almada Negreiros, Santa-Rita Pintor e os 

poetas Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro. As revistas, de um modo 

geral, tiveram bastante importância nesta primeira geração de artistas 

modernos, que cuidavam das ilustrações e do grafismo das mesmas.

A segunda geração do modernismo coincidiu, em parte, com o período 

do SPN/SNI dirigido por António Ferro (1933–1949). Como tal, foi um 

período em que a arte foi bastante dominada pelas intenções do Estado 

e pela chamada Política do Espírito.

A terceira geração de modernistas foi marcada, essencialmente, pelo 

Surrealismo e pelo Neorrealismo, dois movimentos fundamentais na 

actualização e alteração do gosto português.

Factor condicionante da evolução do design, foi o regime ditatorial 

do Estado Novo e a sua política cultural. Em 1933, foi criado o Secre-

tariado de Propaganda Nacional – SPN (mais tarde SNI – Secretariado 

Nacional de Informação), que constituía o instrumento da propaganda 

do Estado, a nível interno e externo, e pretendia disseminar a cha-

mada “Política do Espírito”, servindo-se dos instrumentos ao seu 

alcance: edições, conferências, feiras, prémios literários, concursos 

de montras e participação em exposições e feiras internacionais, 

entre as quais a grandiosa “Exposição do Mundo Português” de 1940. 
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Estes meios destinavam-se a cumprir objectivos de propaganda muito 

específicos, mas constituíam um factor de dinamização cultural e 

proporcionavam oportunidades de trabalho aos chamados “artistas 

decoradores”.

A partir de 1956, há a destacar no panorama artístico a influência da 

FCG, que contribuiu para um desenvolvimento generalizado da cultura 

em Portugal, com diversas iniciativas, ao nível de exposições, de espec-

táculos (música, teatro, cinema, bailado, etc.), da leitura (com edições 

próprias e apoiadas e com a criação de bibliotecas fixas e itinerantes), do 

equipamento hospitalar, da assistência social, da reabilitação do patri-

mónio, entre outras. E uma das áreas de intervenção que mais se desta-

cou e que mais influenciou foi a atribuição de bolsas de estudo, que pos-

sibilitaram a muitos criadores culturais estudar no estrangeiro e, assim, 

desenvolver o panorama artístico nacional. No que se refere ao design 

gráfico, os primeiros diplomados nesta área obtiveram os seus cursos no 

estrangeiro com bolsas da FCG.

Para entendermos o design gráfico no período em estudo (1945–1985), 

considerámos pertinente dividir os designers em gerações (tal como 

José-Augusto França o fez para a arte no século XX). Assim, identificámos 

três gerações no design gráfico no século XX (até 1985), coincidindo a 

primeira com a segunda dos artistas modernistas, sendo a segunda 

aquela que diz respeito ao período em estudo, e a terceira a que lhe é 

imediatamente subsequente.

Na primeira metade do século, deu-se a formação da profissão e na 

segunda a sua afirmação, sendo a segunda geração de designers 

aquela que protagonizou esta afirmação, e que viveu a autonomiza-

ção da disciplina.

Esta contextualização de Sebastião Rodrigues e da sua época, é essencial 

para fundamentar a abordagem de aspectos mais específicos, enqua-

drando o próximo capítulo, onde se insere o seu percurso biográfico e 

profissional, bem como a sua “teia de relações”.
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O Universo  
de Sebastião Rodrigues4

CAPÍTULO

“Gato. Esguio e discreto como um gato de segredos. Sensível, avisa-

díssimo. Criatura de gestos sóbrios, olhar rápido. Uma inteligên-

cia felina (pode dizer-se?) e um humor muito privado, quase 

escondido. Enfim, um gato. Às vezes via-o assim.” (…) Sebastião, 

subtil e elástico como um gato no saltar do real para o figurado (…)”

José Cardoso-Pires, Lembrança para Sebastião Rodrigues, 1995

José Cardoso-Pires, 

“Lembrança para Sebastião 

Rodrigues”. In Sebastião 

Rodrigues, Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995.
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N O T A I N T ROD U T ÓR I A

Após a caracterização geral do panorama da cultura artística e do design 

gráfico em Portugal – contextualização de Sebastião Rodrigues e da sua 

obra – procuraremos analisar o universo mais directo do designer, na 

medida em que se relaciona com a sua acção como indivíduo na sua 

dimensão singular, social, cultural e profissional.

A sua “teia cultural” configura-se através do percurso biográfico e pro-

fissional, e também das suas relações e vivências. Ao nível das influên-

cias e do seu percurso internacional, pretendemos verificar as viagens 

que fez, e as publicações que utilizou e demonstrar o modo como a arte 

foi uma fonte de inspiração.

Procuramos, assim, descrever o seu percurso biográfico e profissio-

nal, referindo os momentos mais relevantes e perceber quais as perso-

nalidades com quem se relacionou que mais influenciaram esse per-

curso. Para tal, torna-se pertinente analisar a sua lista de clientes 

particulares e institucionais.

Procuramos, ainda, perceber a sua relação com o panorama interna-

cional, de modo a identificar possíveis influências para a sua obra. Essa 

sua relação com o panorama internacional foi estabelecida por via das 

viagens e também das publicações a que foi tendo acesso.

A arte moderna é outro aspecto que importa considerar como pos-

sível influência do seu trabalho, assim como do trabalho dos seus 

contemporâneos.

O Universo  
de Sebastião Rodrigues 4

CAPÍTULO
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1. A Teia Cultural de Sebastião Rodrigues

1.1. Percurso Biográfico e profissional

Sebastião Campos Rodrigues Afonso dos Santos nasceu no Dafundo 

(Lisboa), a 28 de Janeiro de 1929. Entre Linda-a-Pastora, a praia da 

Cruz Quebrada e o Largo de Alcântara, teve uma infância feliz (tal 

como pelas próprias palavras a descreveu).

Em 1936, com sete anos, entrou para a Escola Primária do Dafundo, 

onde teve como professora a D. Clotilde, “senhora truculenta e autoritá-

ria, mas com um tremendo sentido de humor e profundo espírito de 

missão”1, que o marcaria profundamente, segundo o seus testemunho.

Em 1940-41, com 12 anos, iniciou na Escola Industrial Marquês de Pom-

bal (na Rua dos Lusíadas), o curso de serralheiro mecânico. Aí continuou a 

sua amizade com Vasco Lapa e teve como profes-

sores de desenho Frederico George, Ayres de 

Carvalho, Manuel Calvet de Magalhães e Frede-

rico Aires, que lhe transmitiriam ensinamentos 

importantes para a sua futura profissão.

“Eu tinha estado na Escola Industrial Marquês 

de Pombal, no curso de Serralheiro Mecânico. 

Aí apanhei – todos muito novos – o Frederico 

Aires, o Frederico George, o Calvet de Maga-

lhães, que eram professores. O Frederico 

George era “um puto impecável”, que andava 

sempre com uns “chapelinhos”, à moda da 

altura. E o Daciano estava lá na altura em que 

eu entrei na escola, também em Serralharia.”2

Em 1943, devido a dificuldades económicas, 

viu-se obrigado a deixar os estudos e começou 

a trabalhar na Electrolux, desempenhando 

funções de mensageiro. E ao mesmo tempo, foi 

fazendo pequenos serviços gráficos para o jor-

nal monárquico A Voz, onde o seu pai traba-

lhava, na secção de publicidade. Aí desenhou 

um “jornal da guerra” em quadradinhos.

IMAGEM 1A, 1B, 1C

Sebastião Rodrigues.
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1  AAVV, Sebastião Rodrigues, 

Designer. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 275.
2  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por  

Maria Teresa Sousa e professor  

Victor Manaças. Lisboa: 1986. 

[original áudio cedido pelo 

designer Aurelindo Ceia].
3  Idem.
4  Idem.

Organizou, então, um portfólio, que apresentou na APA (Agência de 

Publicidade Artística), que o viria a admitir em 1946. Aí trabalharia 

durante apenas um ano (porque a empresa viveu falências sucessivas), 

mas conheceria personalidades importantes para a sua vida e para a sua 

carreira. Como chefe gráfico teve Alberto Cardoso e como colegas de 

trabalho, mais velhos e já com experiência, Arnaldo Figueiredo e Manuel 

Rodrigues. Nesta agência conviveu ainda com um vasto número de pes-

soas ligadas tanto ao meio gráfico como ao meio jornalístico e da rádio.

“E aí conheci a equipa da APA da altura: o Alberto Cardoso, o José Men-

des, o Artur Jorge (que está no Brasil), o Manuel Rodrigues, o Figuei-

redo... E passaram por lá [pela APA] muitas pessoas: o Olavo d’Eça Leal, 

o Francisco Mata, Estrela Faria, Castro Ribeiro, muitos daqueles tipos 

que na altura desenhavam, que estavam na rádio... A APA era um cen-

tro... muita gente passou por lá, porque aquilo de facto era uma escola.”3

Foi nesta sua experiência profissional que conheceu José Cardoso Pires, 

personalidade que viria a ser bastante importante em toda a sua carreira 

e com quem partilhou uma grande amizade. Foi também nesta altura que 

contactou com o trabalho de Victor Palla, de tendência neo-realista, e que 

Sebastião Rodrigues considerava ter sido para si uma forte influência.

Saiu da APA em simultâneo com muitos outros colaboradores, 

incluindo Manuel Rodrigues e um angariador que tinha um negócio de 

publicidade fora da agência, e que lhe ofereceu pequenos trabalhos. 

Ficou, então, a subsistir com estes pequenos trabalhos e outros para 

Manuel Rodrigues, sobretudo na área da publicidade e da embalagem. 

De seguida, começou, com Manuel Rodrigues, e pela mão de José Espi-

nho, a trabalhar para a Câmara Municipal de Lisboa. 

Em 1948, Manuel Rodrigues foi convidado a ser colaborador permanente 

do SNI, tendo-lhe sido cedido um espaço, primeiro na Rua da Rosa e, mais 

tarde, por cima do Solar do Vinho do Porto. Para esta empreitada convidou 

Sebastião Rodrigues, e juntos viriam a colaborar durante cerca de 30 anos.

“(...) E ele [Manuel Rodrigues] um dia apareceu lá em casa a dizer que o 

SNI lhe tinha fornecido um atelier de borla, um espaço para trabalhar, 

para cuidar mensalmente das montras. E perguntou se eu queria 

entrar naquilo com ele. Eu disse de caras que sim.”4
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5  Robin Fior, Sebastião 

Rodrigues and the Development 

of Modern Graphic Design in 

Portugal. Reading: University 

of Reading, 2005.  

[Tese de Doutoramento].
6  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por  

Maria Teresa Sousa  

e professor Victor Manaças.

Ali produziu cartazes, folhetos e montras para o SNI, e conheceu diver-

sas personalidades, como Fred Kradolfer, Eduardo Anahory, Francisco 

d’Avillez, Bernardo Marques, Félix Ribeiro, Carlos Botelho, Luís Reis-San-

tos e Maria José de Mendonça, que de uma forma ou de outra, seriam 

importantes no desenrolar da sua carreira. Foi também neste período 

que começou a realizar os primeiros trabalhos independentes e as pri-

meiras pinturas.

Pode considerar-se que a obra de Sebastião Rodrigues se divide em 

dois períodos principais: um primeiro de desenvolvimento de capacida-

des e de aprendizagem, e outro de plena afirmação de talento e capacida-

des. Robin Fior utiliza na sua tese5 esta divisão para relatar o percurso 

profissional do designer, o que nos parece fazer todo o sentido. O pri-

meiro período inicia-se por volta de 1945, quando Sebastião inicia o seu 

trabalho na área gráfica, e o segundo começa com a década de 1960 e 

prolonga-se até aos últimos trabalhos, em finais da década de 1980.

No primeiro período, Sebastião Rodrigues alargou as suas relações 

culturais e sociais, passando o seu nome a ser bastante conhecido no 

meio das “artes gráficas”, e a sua criatividade desenvolveu-se e apurou-se, 

à margem do clima de censura que a sociedade vivia, e manifestando 

sempre um carácter de modernidade e uma 

expressão do seu mundo interior e das raízes 

culturais do seu país.

Um dos seus primeiros momentos de afirma-

ção profissional foi a obtenção do diploma de 

honra num concurso de cartazes para as Olim-

píadas de Helsínquia em 1952.

Em 1953, concebeu o cartaz Visitez le Portugal 

para o Secretariado Nacional da Informação. 

Este foi impresso na Litografia de Portugal e foi 

o seu primeiro trabalho na Casa Portuguesa.

Em 1954, Sebastião Rodrigues realizaria uma 

das mais importantes viagens da sua vida, ao 

Brasil, com Manuel Rodrigues e Vasco Lapa, 

para a montagem do Pavilhão Português no IV 

Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo. A 

exposição durou três meses, mas Sebastião per-

maneceu no país cerca de um ano, subsistindo 

IMAGEM 2

Cartaz Visitez le Portugal, 
1953.
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de pequenos trabalhos. Ali pôde contactar com uma realidade bem dife-

rente da portuguesa, através do ritmo, da alegria e da descontracção do 

povo brasileiro. Nesta sua estadia, esteve próximo do Grupo de Teatro Expe-

rimental do Negro, que realizava espectáculos em vários pontos e que reu-

nia à sua volta diversas personalidades ligadas às diversas artes, o que lhe 

permitiu muito convívio e muita diversão. Pôde, nesta estadia, contactar  

com o design brasileiro (que não considerava de muito boa qualidade nos 

anos 50 – “os brasileiros evoluíram sobretudo a partir dos anos 60”), com 

gráficos estrangeiros que viviam no país, e com pintores e ilustradores, 

que considerava excelentes. Considerava que com esta estadia, aprendeu, 

sobretudo, em termos humanos. Regressaria a Portugal, em 1955, acabado 

o dinheiro e surgido o cansaço de um estilo de vida tão agitado.6 Foi, então, 

em 1955, que conheceu o editor João Sá da Costa, com quem iria colaborar 

largamente no futuro. Foi também neste período que iniciou a sua colabo-

ração com a editora Ulisseia, de Figueiredo Magalhães. Paralelamente, 

expôs pintura na 9.ª (e penúltima) Exposição Geral de Artes Plásticas, na SNBA.

Em 1956, realizou outra importante viagem, desta vez a Itália, de automó-

vel, com José Espinho, Carlos Rafael e Manuel Rodrigues, com a finalidade 

de montar a representação portuguesa ao Congresso das Capitais, em Roma.

Foi neste ano também que iniciou colabora-

ção com as Publicações Europa-América, de 

Lyon de Castro, e que participou nas exposi-

ções 30 Anos de Cultura7 (SNI) e Artistas de Hoje 

(SNBA).

Em 1957, participou com pinturas na I Expo-

sição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, e a nível de design gráfico, na 

decoração do Pavilhão de Honra da Feira de 

Lausanne, utilizando um conjunto de signos 

recolhidos em pinturas parietais efémeras de 

Angola. Neste evento colaborou pela primeira 

vez com António Sena da Silva. Foi também 

neste ano que concebeu as capas para os três 

volumes de Guerra e Paz de Tolstoi e para A Casa 

de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca.

Em 1958, voltaria a viajar, desta vez para 

Bruxelas, para a montagem do sector IV do 

IMAGEM 3A, 3B

Exposição 30 anos de Cultura 
Portuguesa: 1926-1956, 
Lisboa, Portugal
3a. Núcleo “A História”. 
Secção “História Local - 
Olisipografia”.
3b. Núcleo “Jornalismo”.
Exposição cujo objectivo era 
dar uma “síntese panorâmica 
das personalidades que se 
distinguiram de 1926 a 1956 
no domínio do pensamento, 
das letras, das ciências e das 
artes, representadas por 
elementos evocativos da sua 
actividade em prol da cultura 
portuguesa” (do Roteiro da 
Exposição), realizada em 
Lisboa, da responsabilidade 
do Secretariado Nacional  
de Informação (SNI).
Fotógrafo: Mário Novais.  
Data aproximada da 
fotografia original: 1957.
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7  Esta exposição pretendia 

ser uma síntese panorâmica 

das personalidades e obras 

que se distinguiram de 1926 

a 1956, nos mais diversos 

campos. No campo  

das Artes Gráficas 

expunham-se “trabalhos  

que documentam o 

progresso das artes Gráficas 

em Portugal, em todas  

as suas modalidades: 

tipografia, litografia, 

gravura mecânica, 

encadernação, técnicas  

de publicidade gráfica, etc..”. 

30 Anos de Cultura Portuguesa: 

Roteiro da Exposição. Lisboa: 

SNI, 1956.

Pavilhão Português na Exposição Universal, que concebeu em co-autoria 

com Manuel Rodrigues. Foi também neste ano que criou o cartaz Portu-

gal Nazaré para o Secretariado Nacional da Informação, na tipografia 

Costa & Valério. Neste período desenvolve uma “intensa actividade de 

capista”, concebendo, entre muitas outras, as capas para A Náusea de 

Jean-Paul Sartre, Bairro de Lata de Steinbeck (sobre fotografia de António 

Sena da Silva), A Barca dos Sete Lemes de Alves Redol e Os Vagabundos da 

Verdade de Jack Kerouac.

Também neste ano, expôs trabalhos de pintura na V Mostra Internazio-

nale di Bianco e Nero, em Lugano. Em Dezembro casou com Eila Maria 

Rautakorpi, de naturalidade finlandesa.

A esse propósito, fez em 1959, uma viagem particular à Finlândia. Tam-

bém nesta data, começou a colaborar com o Fundo de Fomento e Exporta-

ção. Mas o ano de 1959 viria a ser bastante importante pela concepção 

gráfica de uma revista que viria a ser decisiva na sua carreira: o Almanaque, 

cuja publicação teve início em Outubro de 1959. Esta foi uma iniciativa do 

editor Figueiredo Magalhães e de José Cardoso Pires, e nela participou um 

grande número de personalidades da cena intelectual portuguesa, como 

João Abel Manta, Vasco Pulido Valente, Sena da Silva, Pilo da Silva, Luís de 

Sttau Monteiro, Augusto Abelaira, Alexandre O’Neill, José Cutileiro, 

Eduardo Gageiro, etc. Esta “aventura gráfica e editorial” constituiu uma 

“experiência cultural única” na vida de Sebastião Rodrigues, que, por esta 

via, conviveu com um número bastante grande de artistas e escritores, 

e assim partilhou da inovação e irreverência culturais que assumiam. 

IMAGEM 4

Cartão de Natal para 
L. Henry Gris, 1960,  
design de Sebastião Rodrigues.

IMAGEM 5

Cartaz Portugal Nazaré, 1958.

IMAGEM 6

Capa do Almanaque n.º 1,  
Outubro 1959.
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Em 1960, viveu um ano particularmente intenso em termos de traba-

lho, do qual há a destacar a colaboração com Alexandre O’Neill no poema 

Divertimento, o cartão de Boas Festas do impressor Henry Gris, a concep-

ção da primeira edição de Cartilha da Marialva de José Cardoso Pires (Ulis-

seia, 350 exemplares numerados), assim como desdobráveis de promo-

ção turística e catálogos de exposições para o SNI. Começou também a 

sua colaboração com a Editorial Verbo.

Neste ano fez ainda uma incursão no mundo da embalagem, apre-

sentando estudos num concurso promovido pela Marca (Centro Téc-

nico de Desenho Industrial e Propaganda), dirigida por Eduardo Ana-

hory e Orlando da Costa. A par de Sebastião Rodrigues, também 

outros reputados designers (Sena da Silva, António Garcia, Luís Filipe 

de Abreu e o próprio Eduardo Anahory) aceitaram apresentar traba-

lhos originais a este concurso, promovido no âmbito da Emba 1961 – 

certame promovido na Feira Internacional de Lisboa pelo Fundo de 

Fomento da Exportação. Neste concurso, Sebastião Rodrigues obteve 

o segundo prémio geral, três primeiros prémios secundários e três 

menções honrosas.

Foi ainda neste período, que com uma bolsa da FCG, viajou durante 

seis meses pelo norte de Portugal fazendo recolhas de raiz popular. Foi 

impresso o seu primeiro trabalho na Neogravura, empresa especializada 

em rotogravura, onde iria no futuro, realizar grande parte dos seus tra-

balhos. Participou na I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, enquanto pintor, e expôs trabalhos gráficos na Galeria Diá-

rio de Notícias, em Lisboa.

Em 1961, realizou os primeiros trabalhos para as editoras Sá da Costa 

e Arcádia, concebendo capas para livros de autores como Roger Vailland, 

Raymond Queneau, Italo Calvino, Mircea Eliade, Romeu Correia, Castro 

Soromenho e Maria Judite de Carvalho.

Neste ano voltou a participar na II Exposição de Artes Plásticas da Funda-

ção Calouste Gulbenkian, como pintor e como designer do catálogo. Con-

cebeu também o catálogo do I Salão dos Novíssimos (SNI), trabalho que iria 

manter anualmente até 1965.

Em 1962 trabalhos seus foram publicados na obra Who’s Who in Gra-

phic Art e no Graphis Annual – International Yearbook of Advertising Art, o que 

veio revelar a importância da sua obra. Participou também na Segunda 

Bienal Gráfica de Tours (França).
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Em termos de trabalho gráfico, há a destacar, neste ano, as capas para 

as obras de Fernando Namora na editora Arcádia, assim como os catálo-

gos para os I Jogos Florais do Trabalho (SNI) e alguns trabalhos importantes 

para a FCG: Arte Britânica do século xx, o cartaz Arte Portuguesa Contemporâ-

nea, o catálogo Arte do Oriente Islâmico e o desdobrável Curso de História de 

Arte em Portugal.

No ano de 1963, continuou com a realização de cartazes, desdobráveis 

e catálogos para a Fundação Calouste Gulbenkian, concebeu capas para 

as obras de José Cardoso Pires na editora Arcádia, criou as capas de Por-

tugal, o Mediterrâneo e o Atlântico de Orlando Ribeiro, de Desejo sob os Ulmei-

ros de Eugene O’Neill, desenhou Babel e Sião de Camões, para ofertas de 

aniversário da editora Sá da Costa, e o papel de embrulho da livraria.

Em 1964, Sebastião Rodrigues concebeu os selos para os Anos Interna-

cionais do Sol Calmo, emissão filatélica (comum a vários países) alusiva a 

uma série de programas de investigação coordenados e relacionados 

com o sol, que decorreram entre 1964 e 1965. Nesta data realizou tam-

bém as capas para a Colecção Arcádia de Bolso, assim como para diversos 

autores como William Faulkner, Marguerite Duras e Voltaire. Desenhou 

a capa de A Sociedade Medieval Portuguesa de A. H. Oliveira Marques, o car-

taz IV Centenário de Shakespeare (FCG), o catálogo e cartaz Artes Plásticas 

Francesas (FCG/Museu Nacional Soares dos Reis), os cartazes Socorrismo 

do Trabalho (Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho/Cruz Verme-

lha Portuguesa) e o desdobrável de Natal da TAP. Tornou-se ainda sócio 

efectivo da Sociedade Nacional de Belas-Artes.

1965 foi outro ano bastante activo para Sebastião Rodrigues, que desen-

volveu novos trabalhos para o SNI, de entre os quais o catálogo Salão dos 

Novíssimos. Desenvolveu também um grande número de obras para a FCG, 

como os catálogos Tesouros do Museu de Bagdade, Um Século de Pintura Francesa, 

Francesco Guardi, Ouros do Perú, Obras de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, e 

os cartazes Um Século de Pintura Francesa e programas para as companhias de 

teatro Kabuki e Piraikon Theatron. Concebeu ainda a capa de Os Anões Gigantes, 

para uma edição Arcádia, simultânea na maioria dos países europeus. Foi 

neste ano que produziu o primeiro trabalho na gráfica Manuel A. Pacheco, 

com a qual estabeleceria uma longa e forte relação.

Quanto a exposições, expôs na Exposição de Março / Artes Gráficas uma 

capa do Almanaque, e participou na Eurasian Graphics Exhibition, na 

Honolulu Academy of Arts, como convidado da Universidade de Hawai.
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Foi também em 1965, que morreu, vítima de 

um acidente de viação, Manuel Rodrigues, com 

quem tinha uma profunda amizade e um forte 

relacionamento profissional.

Em 1966 Sebastião Rodrigues desenhou os 

catálogos Contemporary Art para uma exposição 

da Fundação Gulbenkian em Bagdad, e também Bernardo Marques, obras 

de 1950 a 1960 (FCG), Pintura de Roger Chapelet (FCG/Museu da Marinha), o 

cartaz e catálogo para a Exposição Nacional das Artes (SNI) e o cartaz A Arte 

do Índio Brasileiro (FCG/Embaixada do Brasil).

Em 1967 nasceria a sua filha Sónia. Neste ano concebeu a capa do 

n.º 1000 da revista Flama, o programa, cartaz e folheto para o Piccolo 

Teatro de Milano (FCG/Instituto Italiano de Cultura) e para a Companhia 

de Teatro Nô (FCG) e o cartaz Para uma Compreensão do Séc. XIX (Ministério 

da Educação Nacional / Direcção-geral do Ensino e das Belas-Artes / 

MNAA). Neste período trabalhou quase em exclusivo com a Neogravura.

1968 foi marcado pela concepção dos catálogos Aspectos da Arquitectura 

Barroca Luso-brasileira, Desenhos Italianos da Academia Carrara de Bérgamo, 

Pintores Sul-Africanos dos nossos Dias e Art Portugais, todos para a FCG, e pela 

Exposição Retrospectiva de Eduardo Viana (SNI), para a qual também conce-

beu o catálogo, pelo cartaz Arte Portugués e programa e cartaz para o 

XII Festival Gulbenkian de Música.

Em 1969, há a destacar a produção de cartazes para actividades cultu-

rais do Museu Nacional de Arte Antiga, o livro Calouste Gulbenkian Colec-

cionador de José de Azeredo Perdigão, o catálogo Aquisições da Fundação 

Calouste Gulbenkian (FCG) e o cartaz Para uma Compreensão do Séc. XX 

(Ministério da Educação Nacional/Direcção-Geral do Ensino e das Belas-

-Artes/Museu Nacional de Arte Antiga).

Em 1970, há a referir a concepção gráfica do livro A Banca e a Defesa 

Total da Nação (Banco Fonsecas & Burnay), os cartazes XIV Festival Gul-

benkian de Música, 40.ª Feira do Livro e os cartazes-desdobráveis para a 

I Bienal Internacional do Livro em S. Paulo (Edições Ocidente), Portugal 22nd 

IAA World Congress e o desenho do Título-50 Acções para a Editorial 

Verbo. Também neste ano publicou trabalhos na revista Gráfica 70, e a 

RTP produziu o documentário Um Dia com Sebastião Rodrigues, em que 

o designer explica a essência da sua profissão, à medida que mostra 

alguns trabalhos. 

IMAGEM 7

Páginas do catálogo 
Exposição de Março Artes 
Gráficas, onde aparece 
reproduzida a capa do 
Almanaque de Outubro de 
1960, da autoria de Sebastião 
Rodrigues. 1965.
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Começou a estabelecer relações profissionais privilegiadas com os téc-

nicos da oficina gráfica Manuel A. Pacheco, o que influenciou positiva-

mente o desempenho do seu trabalho.

Em 1971, Sebastião Rodrigues criou a capa para a revista Colóquio/Letras, 

assim como para a colecção Clássicos Sá da Costa. Concebeu os dois volumes de 

A Catalogue of the Calouste Gulbenkian Collection of Greek Coins (FCG), a brochura e 

desdobrável II Ciclo Gulbenkian de Teatro (FCG), os cartazes para o Grupo de Bai-

lados Portugueses Verde Gaio (SNI), para o Ciclo de Lições Obra de René Lalique, 

para o Mercado da Primavera (SNI) e Portugal País de Turismo (SEIT).

Foi também neste ano que realizou a sua última grande viagem, a 

Madrid, com Vasco Lapa, para a montagem de uma exposição retrospec-

tiva de Bernardo Marques.

Em 1972, concebeu os cartazes para a Feira Nacional do Cavalo da Golegã 

e para o Mercado da Primavera, o conjunto de catálogos para a Semana de 

Portugal en Barcelona, o catálogo e cartaz Portugal e a Pérsia, o catálogo 

Persian Art in the Calouste Gulbenkian Collection (FCG), o cartaz A Linguagem 

da Pintura e o Modernismo Português, a brochura Museus Porquê? e o catá-

logo Tentações de Santo Antão (MNAA).

Em 1973, publicou trabalhos na revista Gráfica 70, concebeu a marca 

da Galeria Quadrum e continuou a sua produção gráfica para a FCG, com 

os desdobráveis para os Cursos de História de Arte, com o catálogo-pro-

grama Pintores Portugueses de Hoje/Semana Portuguesa em Barcelona, (FCG/

SEIT), com o programa e cartaz Ciclo de Teatro Tradicional, com o cartão-

-programa XII Bienal de S. Paulo e com o catálogo e cartaz Turner, Desenhos, 

Aguarelas e Óleos. Realizou também, neste período, o cartaz e desdobrável 

Para um Visão Táctil para o MNAA.

Em 1974, realizou brochuras para o Banco de Fomento Nacional, o 

folheto Encontros com a Arte (FCG), o catálogo e cartaz O Trajo Civil em Por-

tugal (Direcção-Geral dos Assuntos Culturais), o livro Sagrada Esperança 

de Agostinho Neto (editora Sá da Costa), entre outros.

Em 1975, desenvolveu o catálogo O Bordado no Traje Civil em Portugal, as 

capas de Lutar por Moçambique, de Eduardo Mondlane, Poesia com Armas, 

de Costa Fernandes e Antologia de Poesia Açoreana do Séc. XVIII, para a edi-

tora Sá da Costa. Foi também neste ano que colaborou com Luiz Duran, 

José Rego e Licínio de Melo na concepção gráfica do Jornal Novo.

Em 1976, foi sócio fundador da Associação Portuguesa de Designers, e 

concebeu o Relatório do Banco de Portugal e a brochura Report of the Board of 
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Directors (Banco de Portugal), o folheto-pro-

grama Programme du Congrès AICA (Associação 

Internacional dos Críticos de Arte), os catálo-

gos Moedas Gregas e A  Arte do Livro Francês dos 

Séculos XIX e XX (FCG) e a capa de Sagrada Espe-

rança, de Agostinho Neto.

Em 1977, realizou o famoso cartaz comemo-

rativo do 25 de Abril (Secretaria de Estado da 

Cultura) e diversas capas de livros para autores 

como Ivan Illich, José Cutileiro, Pedro da Silveira ou Adolfo Casais Mon-

teiro. Realizou também cartazes para o Congresso dos Engenheiros.

Em 1978, concebeu o catálogo Colchas Bordadas do Museu Nacional de Arte 

Antiga (com versão também em inglês), o programa do Teatro Popular/Com-

panhia Nacional (Secretaria de Estado da Cultura e Direcção-Geral de Espec-

táculos), os cartazes Barroco e Rococó (Museu Calouste Gulbenkian), Tecidos 

e Rendas da Colecção Calouste Gulbenkian (FCG) e 1.° Encontro Nacional de Quí-

mica (Sociedade Portuguesa de Química / FCG). Também neste ano, partici-

pou na exposição Tipografismo em Portugal Hoje, organizada pelo AR.CO..

Em 1979, desenhou para a Sá da Costa três Cadernos de Divulgação Cientí-

fica, da autoria de Rómulo de Carvalho, a sobrecapa e cartazes promocio-

nais da Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura (Editorial Verbo), e os cartazes 

Armaria Portuguesa e Traje de Criança e Brinquedos, (Museu Nacional do Traje).

Em 1980, concebeu a pasta Imagens para Luís de Camões, que obteve o 

Prémio Il Libro d’Oro na Mostra di Edizione per Italiani ed Europei, de 

Milão, promovida pelo Lion’s Club de Milão, e os cartazes para o con-

gresso A Universidade Portuguesa nos Anos 80 (Universidade Técnica de Lis-

boa) e Dia Mundial da Normalização (Direcção Geral da Qualidade).

Em 1981, Sebastião Rodrigues iniciou uma série de cartazes para o 

Museu do Mosteiro da Batalha, assim como uma colecção de cartazes 

dedicados a obras do Museu Gulbenkian. Para este museu realizou tam-

bém o cartaz A Arte de Ontem, Hoje (Museu Calouste Gulbenkian / Exten-

são Cultural Cursos de Estética e História de Arte). Concebeu ainda o 

cartaz Música no Mosteiro da Batalha (Museu do Mosteiro de Santa Maria 

da Vitória), o catálogo Belchior de Matos, 1595-1628 (Museu de José Malhoa), 

capas para obras de Carlos de Oliveira e de Augusto Abelaira na Livraria 

Sá da Costa Editora, e as capas para os cinco volumes de Decameron de 

Giovanni Boccaccio.

IMAGEM 8

Cartaz 25 de Abril, 1977.
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1982 ficaria marcado pela execução gráfica do livro Cozinha Tradicional 

Portuguesa, de Maria de Lourdes Modesto, pela publicação Quem tem Capa, 

(Instituto Português do Livro), pelo catálogo III Exposição dos Artistas Cal-

denses (Museu de José Malhoa), pelo desdobrável Mosteiro da Batalha Escul-

turas do Séc. XV (Museu do Mosteiro de Santa Maria da Vitória), pela bro-

chura Artistas do Grupo Leão (Museu José Malhoa), pelo catálogo Design & 

Circunstância, alusivo à exposição realizada pela Associação Portuguesa 

de Designers, e pelo desdobrável O Lugar do Design, também para a APD.

Foi neste ano que trabalhos seus foram novamente publicados na obra 

Who’s Who in Graphic Arts (ed. De Clivo Press), o que mais uma vez refor-

çou a notoriedade da obra de Sebastião Rodrigues, não só a nível nacio-

nal, como internacional.

Em 1983, o seu trabalho passou pela criação de objectos gráficos para 

a FCG, tais como os desdobráveis Pintores da Escola do Porto Séc. xix e xx, 

A A Arte Funerária no Egipto Faraónico, e os cartazes e desdobráveis para o 

Congresso Internacional de Guitarra e A Escultura Europeia na Época dos Desco-

brimentos. Concebeu também os cartazes, programas e desdobráveis para 

o I Festival Internacional da Música de Lisboa, assim como para O Mosteiro da 

Batalha e a Arquitectura em Portugal (Ministério da Cultura e Coordenação), 

e para A Escultura em Portugal no Séc. xv (Museu do Mosteiro de St.ª Maria 

da Vitória, Mosteiro da Batalha). Realizou, também, a capa de Poesias 

Completas (1956-1967) de António Gedeão.

Em 1984, realizou os cartazes Imaginária Medieval (Museu do Mos-

teiro de St.ª Maria da Vitória, Mosteiro da Batalha), os livros Tesouros da 

Poesia Portuguesa (Verbo) e Nova Gramática do Português Contemporâneo 

(João Sá da Costa Editores) e o desdobrável sobre o centenário do pintor 

Henrique Pousão.

Em 1985, Sebastião Rodrigues concebeu os cartazes para a exposi-

ção da Colecção Calouste Gulbenkian Tapetes Orientais, para a exposição 

Arquitectura e Escultura Gótica e Mosteiro da Batalha 1385-1985 (Museu do 

Mosteiro de St.ª Maria da Vitória) e concebeu também os livros Dicioná-

rio Cronológico de Autores Portugueses (Publicações Europa-América), 

Almada – Compilação das Comunicações (FCG/ACARTE) e, sobretudo, con-

cluiu O Papel Moeda em Portugal (Banco de Portugal), livro que demorou 

mais de cinco anos de trabalho e dedicação, e que constitui um dos exem-

plos maiores da vasta obra do designer. Também em 1985, expôs carta-

zes na Galeria Nova de Torres Vedras, com Aurelindo Ceia e José Brandão.
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8  Orlando da Costa,  

“Uma nota biográfica  

e duas notas de rodapé...”  

In Sebastião Rodrigues, 

Designer. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 86.

Em 1986, fez os catálogos para as exposições de pintura Comboios, Esta-

ções &  Apeadeiros, de Manuel Amado e para uma exposição de Emília 

Nadal, ambas na Galeria de S. Mamede. Participou, ainda, na exposição, 

no ciclo de conferências e no livro Falando do Ofício, comemorativos dos 

cinquenta anos da Sociedade Tipográfica. Para este evento desenhou a 

exposição, e o livro – este em colaboração com Lima de Freitas.

Em 1987, há a apenas a assinalar o cartaz para a Exposição do Cen-

tenário de O Grupo do Leão, para a (SEC / IPPC / Museu José Malhoa, 

Caldas da Rainha).

Em 1988, Sebastião Rodrigues foi convidado especial na Bienal de Vila 

Nova de Cerveira, dedicada ao Design Gráfico.

Em 1989, foi realizada na Galeria Lambertini, uma exposição indivi-

dual sobre a sua obra, que apresentava 40 trabalhos (desde 1953), e em 

cujo catálogo aparece um texto de Sílvia Chicó. Foi por esta altura que 

realizaria os últimos trabalhos, devido à incapacidade que a doença lhe 

causou no final da vida.

“Desde 1989 que Sebastião Rodrigues cessou de trabalhar. Sem cessar 

de viver. Vítima de uma doença para a qual não se encontrou ainda 

cura, Sebastião Rodrigues vive, porventura, o tempo sem dimensão 

dos ausentes da terra, ausentes e sem memória.”8

Em 1991, recebeu ainda uma distinção internacional: o Award of Excel-

lence, atribuído pelo International Council of Graphic Design Associa-

tions (ICOGRADA), e em 1995 recebeu a medalha de Grande Oficial da 

Ordem de Mérito, atribuída pelo Presidente da República no Dia de 

Portugal. Viria a falecer em 1997, após vários anos de sofrimento e de 

falta de lucidez.

1.2. Relações e vivências

Sebastião Rodrigues nasceu no seio de uma família “remediada”, no 

Dafundo – na altura uma localidade da periferia de Lisboa. Contudo, tais 

factos não o impediram de se inserir plenamente no meio intelectual e 

artístico lisboeta. Começou a relacionar-se com personalidades ligadas às 

artes plásticas e à arquitectura desde muito cedo, logo no curso da Escola 

Marquês de Pombal, onde teve como professores de desenho Frederico 

George, Ayres de Carvalho, Manuel Calvet de Magalhães e Frederico Aires. 
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9  Ver listagem de designers 

divididos pelas três gerações, 

(capítulo 3).
10  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por  

Maria Teresa Sousa  

e professor Victor Manaças.

Nessa escola estudava também Daciano da Costa (1930-2005), que iria 

movimentar-se no mesmo meio que ele, mas dedicado ao design de equi-

pamento e de interiores.

Ao longo da sua vida, relacionou-se com um grande número de perso-

nalidades de diversos quadrantes culturais, o que não deverá estar disso-

ciado de, desde cedo, o seu trabalho ter ganho excelente notoriedade.

A nível profissional relacionou-se com a maioria dos seus “colegas de 

profissão”, personalidades que fazem parte de cada uma das três gera-

ções de designers gráficos, por via da realização de trabalhos conjuntos 

(sobretudo nos anos de colaboração com o SNI), pela frequência dos mes-

mos lugares, por relações de amizade, ou, no caso da terceira geração, 

por haver pessoas que o procuravam por admirarem o seu trabalho.9 

Relacionou-se também bastante com os técnicos das gráficas, sobretudo 

João Gonçalves, José Maria (Novotipo), Cipriano Dourado, Rui Soares e 

Renato Graça (nomes que o próprio Sebastião refere)10.

Das personalidades com quem se cruzou profissionalmente, mas que 

não exerciam design gráfico temos a destacar a D. Maria José de Men-

donça, Manuel Félix Ribeiro, Francisco d’Avillez, Francisco Lages, Luís 

Reis-Santos, Fernando Guedes, Francisco Lyon de Castro e Joaquim 

Figueiredo Magalhães.

D. Maria José de Mendonça (1905-1976), foi uma importante museó-

loga portuguesa, de cujo percurso se destaca o facto de ter começado a 

trabalhar no MNAA em 1944, ter iniciado, em 1956, o importante traba-

lho de inventariação da colecção de Calouste Gulbenkian, ter sido, em 

1962, nomeada directora do Museu Nacional dos Coches, e de 1967 a 

1975 ter ocupado o cargo de directora do MNAA. Manuel Félix Ribeiro, 

esteve sempre ligado ao SNI, à cinemateca e também à arte popular. 

Francisco d’Avillez, foi durante muitos anos responsável pelo SNI e coor-

denou trabalhos nos quais Sebastião Rodrigues participou, ao nível da 

concepção de montras e de exposições. Francisco Lages, personalidade 

ligada ao SNI, escreveu sobre etnografia e arte popular. Luís Reis-Santos 

(1898-1967), foi pintor, professor de História de Arte e, a partir de 1951, 

director do Museu Machado de Castro. Fernando Guedes (n. 1929), escri-

tor e editor português, foi o fundador da Editorial Verbo em 1958, edi-

tora com a qual Sebastião Rodrigues manteve uma longa relação de tra-

balho. Francisco Lyon de Castro destacou-se pela fundação das Publicações 

Europa-América, em 1945, que tinham como objectivo o desenvolvimento 
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11  Joaquim Figueiredo 

Magalhães teve uma vida 

profundamente ligada  

à edição, tendo grande 

consideração pelas artes 

gráficas e pelo design. 

Curiosamente, começou  

por fundar, em 1945,  

a agência de publicidade 

Stop (com um pintor  

e um escritor). Em 1952 

fundou a Ulisseia (que viria  

a vender em 1972). Mais 

tarde, viria a fundar a 

Meridiano para editar livros 

para a Gulbenkian. Passou, 

durante a revolução, como 

director literário pela 

Bertrand, e, por fim, fundou 

a editora Convergência. 

Catarina Portas, O último 

livro da Ulisseia s.f.f.: 

Joaquim Figueiredo 

Magalhães 1916-2008.  

[em linha]. Lisboa: Público - 

Ípsilon, 2008. Consult.  

em 02/06/2012. Disponível 

em www: <http://ipsilon.

publico.pt/livros/texto.

aspx?id=217736>.
12  José Cardoso-Pires, 

“Lembrança para Sebastião 

Rodrigues”. In Sebastião 

Rodrigues, Designer.  

Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 14.
13  Orlando da Costa,  

Op. Cit., p. 86.
14  José Cardoso-Pires,  

Op. Cit., p. 13.
15  Idem, Ibidem.
16  Marina Tavares Dias,  

Op. Cit., p. 6.
17  Idem, p. 8.

da actividade editorial e também a importação de livros e de periódicos 

estrangeiros. Joaquim Figueiredo Magalhães11 (1916-2008), trabalhou 

com Sebastião Rodrigues no Almanaque, e também na Ulisseia, editora 

que fundou em 1952.

A experiência no Almanaque viria a constituir um momento importante 

na vida e na carreira de Sebastião Rodrigues. Tendo como director Joa-

quim Figueiredo Magalhães e como editor o escritor José Cardoso Pires, 

nesta publicação viria a participar um grupo de artistas e escritores rele-

vantes no panorama nacional: Luís de Sttau Monteiro, Baptista-Bastos, 

Augusto Abelaira, Alexandre O’Neill, Vasco Pulido Valente, José Cutileiro, 

António Sena da Silva (escritor e fotógrafo), Eduardo Gageiro (fotógrafo), 

Victor Palla, Keil do Amaral, Leitão de Barros, João Abel Manta (co-respon-

sável gráfico dos quatro últimos números), Sophia de Mello Breyner e 

António Gedeão (poetas). O trabalho de designer e orientador gráfico da 

revista proporcionou a Sebastião Rodrigues o convívio próximo com esta 

elite cultural inteligentemente subversiva, e proporcionou-lhe laços de 

amizade com algumas destas personalidades. José Cardoso Pires (que ele 

já conhecia desde 1947) e Alexandre O’Neill são dois exemplos, que exer-

ceram sobre Sebastião marcada influência, e com ele partilharam o gosto 

pela provocação, pela ironia, pelo jogo e pelo humor na comunicação, e o 

espírito boémio que muito apreciavam. “(...) Sebastião, subtil e elástico 

como um gato no saltar do real para o figurado (...)”12

O Almanaque foi para Sebastião Rodrigues “uma experiência de que ele 

saiu como se saísse da tropa, sem patentes mas com as mais valias das lições 

da solidariedade, do humor e da boémia.”13 E foi uma vida de muita boémia 

a que partilhou sobretudo com Cardoso Pires, frequentando “bares de tres-

noite e de sorte malvada”14, que muitas vezes lhe serviam como fonte de 

inspiração para o carácter discretamente irónico da sua linguagem plástica. 

“(…) Muita da sua ironia secretíssima vinha desses pousios.”15

Neste contexto, há a referir a importância que os cafés tinham na 

vida cultural de Lisboa.

“Mesmo que hoje se afigurem meros cenários com adereços datados, os 

cafés foram, na Lisboa de outrora, uma espécie de Olimpo sempre 

desejado, aberto a alguns eleitos.”16

“Estar no café era fazer parte de uma elite e reconhecer nisso o privi-

légio que os outros nisso viam.” 17

http://ipsilon.publico.pt/livros/texto.aspx?id=217736%3E
http://ipsilon.publico.pt/livros/texto.aspx?id=217736%3E
http://ipsilon.publico.pt/livros/texto.aspx?id=217736%3E
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18  Idem, Ibidem.
19  Idem, Ibidem.
20  Tal como aparece  

referido no catálogo. AAVV, 

Sebastião Rodrigues, Designer.
21  Orlando da Costa,  

Op. Cit., p. 85.

Em Lisboa, os cafés têm uma longa tradição enquanto locais de conví-

vio e de discussão de ideias, geralmente apenas acessíveis a uma certa 

elite cultural que os frequentava e assim convivia. Frequentados 

sobretudo por escritores e artistas, desde cedo assumiram uma 

grande importância na cultura da cidade e muitas vezes do pensa-

mento e da intervenção políticas. Embora no século XX, sobretudo a 

partir da segunda metade, os cafés tenham começado a perder o 

esplendor que os marcava no século XIX, eram ainda assim, pontos de 

encontro importantes para a geração que também foi a de Sebastião 

Rodrigues.

Os cafés, também chamados “fontes dos pensadores”, ou “escolas 

do saber”18, eram locais onde se trocavam ideias, se arranjava traba-

lho, se aprendia, se discutia política, ou simplesmente saudavelmente 

se convivia e onde se construíam laços de amizade. Resumidamente e 

citando Balzac, “o café [era] o parlamento do povo”.19

Para além dos “bares de tresnoite e de sorte malvada” (possivel-

mente alguns no Cais do Sodré, como é referido) Sebastião Rodrigues 

era frequentador assíduo de diversos bares, da leitaria na Rua da 

Misericórdia, de tasquinhas em Belém e da tasquinha defronte dos 

Correios da Lapa, para além de serem também habituais os convívios 

em sua casa ou no seu atelier.20 “Sebastião guardou sempre com res-

peito um sentido de itinerário de um pedestre “gourmet” de coisas 

simples e tradicionais.”21

Aspecto também bastante relevante em todo o percurso de Sebas-

tião Rodrigues, prende-se com os clientes que foi encontrando ao 

longo dos anos. Através da pesquisa bibliográfica, e sobretudo da pes-

quisa iconográfica e catalogação da sua obra, foi possível identificar 

cerca de cem entidades suas clientes. Esta extensa lista demonstra a 

grande capacidade de trabalho do designer e revela o perfil da sua 

clientela, pertencente sobretudo à área cultural (estado, museus, fun-

dações e editoras). Tendo começado nesse meio, o seu percurso foi-se 

definindo nesse sentido, conhecendo cada vez mais pessoas relaciona-

das com esse mesmo meio, e naturalmente especializando o seu tra-

balho. O facto de profissionalmente se relacionar com personalidades 

deste quadrante, não se reflectia só a nível social, mas também ao 

nível cultural. Realizar trabalhos na área cultural obrigava Sebastião 

Rodrigues a pesquisar e “estudar” os diversos assuntos, bem como a 
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ler inúmeros manuscritos, o que o enriquecia cultural e intelectual-

mente. Trabalhar na cultura funcionou como factor de aquisição de 

(mais) cultura, o que lhe proporcionava um posicionamento privile-

giado, que naturalmente se manifestava ao nível da criação. 

No QUADRO 1 (página seguinte) podemos observar uma listagem de 

clientes de Sebastião Rodrigues, e as datas em que o designer realizou 

trabalhos para os mesmos. Corremos o risco de que neste quadro-

-resumo existam algumas falhas, e indicamos apenas que o designer 

trabalhou nesse ano para determinada entidade, não sendo clara a 

quantidade de trabalho. No entanto, julgamos que deste instrumento 

podemos tirar algumas conclusões acerca do trabalho do designer. 

Podemos afirmar que foi a partir de 1959/1960 que Sebastião Rodri-

gues começou a ter maior quantidade clientes (e necessariamente de 

trabalho), facto que poderá estar relacionado com a visibilidade que o 

Almanaque (em especial as capas) atingiu no meio intelectual portu-

guês. Podemos constatar que a maior quantidade de clientes se situa 

entre 1960 e 1974 (entre os seus 31 e 45 anos de idade). 1975 e 1976 

foram anos de poucos clientes, o que se pode justificar com a situação 

política do país. De 1975 a 1979 o ritmo de trabalho manteve-se cons-

tante, embora com menor número de clientes, o que se pode justificar 

com o factor obsessivo relativamente à qualidade da produção, que 

sabemos que Sebastião Rodrigues foi desenvolvendo, e que fazia com 

que cada trabalho demorasse mais tempo a ser executado. Por outro 

lado, teve também nestes anos encomendas de livros mais luxuosos e 

de maior dimensão, que requeriam necessariamente mais tempo. 

1986 foi o ano em começou a ter menos clientes, devido à doença, que 

se começou a manifestar.

Da análise do gráfico podemos ainda perceber que os clientes com 

que Sebastião Rodrigues manteve uma relação mais duradoura foram 

as editoras Arcádia, Sá da Costa, Ulisseia, Minerva, Verbo e Europa-

-América, e também a FCG, o MNAA, o Mosteiro da Batalha e o SNI, 

que mais tarde passou a SEIT (Secretaria de Estado de Informação e 

Turismo).

Importa ainda referir que o facto de os clientes contratarem repe-

tidamente Sebastião Rodrigues, vem provar o sucesso na relação labo-

ral e atestar a qualidade do seu trabalho.
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Administração-Geral do Porto de Lisboa [MNE Comunicações]                                                                                  
AICA                                                                                  
ANUGA                                                                                  
Associação Portuguesa de Designers                                                                                  
Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros                                                                                  
Banco Comercial Português | Galeria S. Mamede                                                                                  
Banco de Fomento Nacional                                                                                  
Banco de Portugal                                                                                  
Banco Fonsecas & Burnay                                                                                  
Centro de Estudos Sociais e Corporativos                                                                                  
Cineclube Imagem                                                                                  
Clássica Editora                                                                                  
CNN | Companhia Nacional de Navegação                                                                                  
Comissão da Condição Feminina                                                                                  
Comissariado para a XVII Exp. Europeia de Arte, Ciência e Cultura                                                                                  
Companhia Portuguesa dos Petróleos B.P.                                                                                  
Credi Verbo                                                                                  
Diário de Notícias                                                                                  
Direcção Geral de Turismo                                                                                  
Direcção Geral dos Assuntos Culturais | MNAA                                                                                  
Edições Ocidente                                                                                  
Editora Arcádia                                                                                  
Editora Meridiano                                                                                  
Editora Sá da Costa                                                                                  
Editora Ulisseia                                                                                  
Editorial Minerva                                                                                  
Editorial Verbo                                                                                  
Emissora Nacional de Radiodifusão                                                                                  
Empresa Nacional de Publicidade                                                                                  
Época Galeria de Arte                                                                                  
Feira das Indústrias Portuguesas                                                                                  
Editora Bertrand - Formar                                                                                  
FCG                                                                                  
FCG | ACARTE                                                                                  
FCG | CCG [Exposição no XX Aniversário FCG]                                                                                  
FCG | B. P.                                                                                  
FCG | Centre Culturel Portugais                                                                                  
FCG | Embaixada do Brasil                                                                                  
FCG | Extensão Cultural                                                                                  
FCG | Instituto Italiano de Cultura em Portugal                                                                                  
FCG | MNAA                                                                                  
FCG | Museu Nacional Soares dos Reis                                                                                  
FCG | Secretaria de Estado da Informação e Turismo                                                                                  
Fundo de Fomento de Exportação                                                                                  
Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho | Cruz Vermelha Portuguesa                                                                                  
Galeria de S. Mamede                                                                                  
Galeria do Diário de Notícias | Sebastião Rodrigues                                                                                  
Galeria Quadrum                                                                                  
Grupo de Publicações periódicas  [Director: J. A. Figueiredo Magalhães]                                                                                  
Hotéis Augusto Silva [FF] [Director: J. A. Figueiredo Magalhães]                                                                                  
Imprensa Nacional - Casa da Moeda                                                                                  
Iniciativas Editoriais                                                                                  
Início                                                                                  
Inquérito                                                                                  
Instituto José de Figueiredo                                                                                  
Instituto Português do Livro                                                                                  
Instituto Português do Património Cultural                                                                                  
Intituto Português de Embalagem                                                                                  
Junta Autónoma de Estradas                                                                                  
Junta de Acção Social                                                                                  
Junta de Turismo da Costa do Sol, Estoril. Portugal                                                                                  
L. Henry Gris, Lda.                                                                                  
LET | Livros para a Expansão do Teatro                                                                                  
Livraria Bertrand                                                                                  
Ministério da Cultura e Coordenação Científica                                                                                  
Ministério da Educação Nacional | Dir. Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes                                                                                  
Ministério da Indústria e Energia | Direcção Geral da Qualidade                                                                                  
Ministério da Saúde e Assistência                                                                                  
Ministério das Obras Públicas | LNEC                                                                                  
Ministério dos Negócios Estrangeiros | MNAA | FCG                                                                                  
Ministro da Marinha [M.N.E. Marinha] | FCG                                                                                  
Mosteiro da Batalha | Museu do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha                                                                                  
Museu Calouste Gulbenkian                                                                                  
Museu de José Malhoa [Caldas da Rainha]                                                                                  
MNAA                                                                                  
Museu Nacional do Traje                                                                                  
Palácio Foz                                                                                  
Portugália Editora                                                                                  
Publicações Europa-América                                                                                  
Radiotelevisão Portuguesa                                                                                  
Seara Nova, SARL                                                                                  
Secretaria de Estado da Cultura                                                                                  
Secretaria de Estado de Informação e Turismo                                                                                  
Secretariado Nacional de Informação                                                                                  
SEPRO | Embaixada do Brasil em Lisboa                                                                                  
Sistema                                                                                  
Sociedade Portuguesa de Química | FCG                                                                                  
SocTip                                                                                  
TAP                                                                                  
Universdade Técnica de Lisboa                                                                                  

Colaboração da Soc. Port. de Escritores e da Cooperativa de Gravadores Portugueses                                                                                  
DTA                                                                                  
ETA                                                                                  
Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho                                                                                  
Instituto Português de Embalagem                                                                                  
Livraria Sampedro Editora                                                                                  
Ministério da Cultura                                                                                  
Móbil                                                                                  
Sec. de Estado da Cultura | Dir. Geral de Espectáculos | Câmara Municipal de Lisboa                                                                                  
Secretariado Nacional de Emigração                                                                                  
SEVE | Sociedade Nacional de Vinhos, SARL                                                                                  
Sociedade Nacional de Belas-Artes                                                                                  
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22  Ver subcapítulos  

3.3. “Prémios” (p. 251)  

e 3.4. “Presença em 

publicações internacionais” 

(p. 251).
23  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por  

Maria Teresa Sousa  

e professor Victor Manaças.

2. Influências e Percurso Internacional

2.1. As viagens e as publicações  

como factor de recolha de referências

Através da observação de trabalhos de Sebastião Rodrigues e de traba-

lhos de designers do mesmo período, mas de outros países, podemos 

constatar que a sua obra se encontrava sintonizada com o que acontecia 

no exterior, plenamente de acordo com as tendências modernistas que 

se espalhavam pela Europa e pelos EUA, e com um nível de qualidade à 

altura do que de melhor se fazia naquele tempo. A atestar este grau de 

interesse e qualidade da obra, está o facto de Sebastião Rodrigues ter 

tido trabalhos publicados em compilações internacionais e ter obtido 

prémios no estrangeiro.22

Consideramos que essa sintonia com o nível internacional pode estar 

relacionada com o facto de Sebastião Rodrigues ser um designer atento e 

informado relativamente ao que se passava nos outros países. E essa obten-

ção de informação pode ter-se dado por via das viagens que realizou, por 

via das publicações a que tinha acesso e por via das exposições, quer fosse 

porque participava no design das mesmas, quer fosse porque as visitava. 

Por estes meios, teve acesso ao design exterior e à arte moderna, que atra-

vés do seu talento soube apreciar, interpretar e utilizar como inspiração, 

colocando-se confortavelmente no espírito do tempo que habitou, sem 

nunca abdicar da sua expressividade única e pessoal.

No QUADRO 2 (página seguinte) podemos observar as viagens que Sebastião 

Rodrigues realizou ao estrangeiro e em que datas. Constatamos que, à excep-

ção da viagem de 1971 a Madrid, todas as viagens de Sebastião Rodrigues 

foram realizadas entre 1954 e 1960, entre os seus 25 e 30 anos, e portanto, 

cedo na sua vida e na sua carreira, o que poderá ter constituído uma base 

importante para a maturidade profissional que atingiu por volta de 1960.

A primeira grande viagem de Sebastião Rodrigues ao estrangeiro, e tal-

vez a que mais profundamente o tenha marcado, foi realizada em 1954 ao 

Brasil, para a montagem do Pavilhão Português no IV Centenário da Funda-

ção da Cidade de São Paulo. O designer foi acompanhado por Vasco Lapa, e 

permaneceu no país durante cerca de um ano, onde pôde conviver com a 

cultura brasileira, tanto ao nível das artes visuais, como ao nível das artes 

do espectáculo. Foi uma viagem que o marcou, sobretudo ao nível das 

relações humanas, como o próprio afirmou na sua entrevista de 198623.

QUADRO 1

Clientes de Sebastião 
Rodrigues e datas  
em que realizou trabalhos 
para esses clientes.
Fonte: imagem da autora.
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24  Orlando da Costa,  

Op. Cit., p. 83.
25  Idem, Ibidem.

São Paulo

FINLÂNDIA

ITÁLIAPORTUGAL

BÉLGICA

BRASIL

Helsínquia

Roma

Bruxelas

Lisboa 
ESPANHA
Madrid

1954 · 1955
Brasil
São Paulo, montagem do Pavilhão 
Português no IV Centenário 
da Fundação de S. Paulo
Permanece 1 ano no país

1956
Itália 
Roma, viagem de automóvel 
para montagem 
da representação portuguesa 
no Congresso das Capitais

1958
Bélgica
Bruxelas, montagem 
do sector IV do Pavilhão Português 
na Exposição Universal

1959 · 1960
Finlândia
Viagem Particular 

[25 anos] [27 anos] [29 anos] [30 anos]

1971
Espanha
Madrid, montagem de exposição 
retrospectiva de Bernardo Marques

[42 anos]

V IAGENS DE SEBASTIÃO RODR IGUES AO ESTR ANGEIRO

Em 1956, viajou para Itália, de automóvel, com José Espinho, Carlos 

Rafael e Manuel Rodrigues para a montagem da representação portu-

guesa no Congresso das Capitais, em Roma.

Em 1958 viajou para Bruxelas, para a montagem do sector IV do Pavi-

lhão Português na Exposição Universal, que concebeu em co-autoria com 

Manuel Rodrigues.

Em 1959-60 fez a sua única grande viagem particular à Finlândia, por 

ocasião do matrimónio com Eila Rautakorpi, de naturalidade finlandesa.

Mais tarde, em 1971 voltou a viajar, desta vez para Madrid, com Vasco 

Lapa, para a montagem da exposição retrospectiva de Bernardo Marques, 

que teve lugar naquela cidade.

Este foi um conjunto importante de viagens. No entanto, como afirma 

Orlando da Costa, “para a ciência e curiosidade que tinha, Sebastião via-

jou pouco”24. Orlando da Costa chega mesmo a referir que “viajar não 

era com ele! Pelo contrário”25, facto confirmado por Vasco Lapa, amigo 

de infância e colega de trabalho de Sebastião.

QUADRO 2    

Mapa das viagens  
de Sebastião Rodrigues.
Fonte: imagem da autora.



243 capítulo 4 · o universo de sebastião rodrigues

26  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por  

Maria Teresa Sousa  

e professor Victor Manaças.
27  Bienal Internacional  

de Arte de São Paulo.  

[em linha]. Consult.  

em 26/07/2014. Disponível 

em www: <http://pt.

wikipedia.org/wiki/Bienal_

Internacional_de_Arte_de_

São_Paulo>.
28  IV Centenário de São Paulo: 

especial memória. [em linha]. 

2014. Consult. em 

28/07/2014. Disponível em 

www: <http://www.abril.

com.br/especial450/indice.

html>.
29  3.000 operários 

trabalharam dia e noite  

no Parque de Ibirapuerano, 

cuja construção teve o valor 

de meio milhão de contos.  

O parque era constituído por 

Palácio das Nações, Palácio 

dos Estados, Pavilhão das 

Exposições, Pavilhão das 

Indústrias, Pavilhão da 

Agricultura, Ginásio de 

Esportes, Auditório, 

Velódromo, Marquise, 

Planetário e dois grandes 

lagos artificiais. 

IV Centenário de São Paulo: 

especial memória. [em linha]. 

2014. Consult. em 

28/07/2014. Disponível em 

www: <http://www.abril.

com.br/especial450/indice.

html>.

Em termos de design, a viagem ao Brasil, como o próprio Sebastião Rodri-

gues referiu em entrevista, não se manifestou de grande importância, 

uma vez que naquele país o design só se desenvolveu a partir dos anos 60.

“MT: E como é que eles estavam em termos gráficos? Mais evoluídos ou 

com mais gente preparada?

SR: Não, eles evoluíram a partir dos anos 60. Houve uma grande explo-

são. Antes disso não eram assim muito famosos, embora houvesse bons 

ilustradores e excelentes pintores, com quem eu me dei na altura.”26

A viagem terá sido importante pelo contacto com as artes plásticas, 

nomeadamente com o pintor Di Cavalcanti, com quem conviveu durante 

o ano de estadia naquele país.

E para além deste contacto, não podemos deixar de referir que a época 

em que Sebastião Rodrigues esteve no Brasil é uma época com algumas 

particularidades de interesse. São Paulo era naquela altura um centro 

que ganhava importância no contexto da arte moderna, e que assistia a 

diversas iniciativas culturais, impulsionadas por fortes apoios institucio-

nais e de mecenato. De entre essas iniciativas, destacamos, sobretudo, o 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (1947) e o Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (1949). Outra iniciativa de destaque foi a Bie-

nal Internacional de São Paulo27, iniciada em 20 de Outubro de 1951. Foi 

a primeira exposição de arte moderna de grandes dimensões realizada 

fora dos centros culturais europeus e norte-americanos, e nela foram 

apresentadas 1800 obras de 23 países, para além das obras nacionais. 

Notabilizou-se por trazer pela primeira vez ao Brasil, obras de artistas 

como Picasso, Giacometti e Magritte e de outros nomes mais recentes na 

altura, como o de Max Bill (a quem foi atribuído um prémio coma escul-

tura Unidade Tripartida, denotando, assim, um interesse pelas novas ten-

dências construtivas na arte).

Também a comemoração do IV centenário da fundação da cidade de 

São Paulo28 constituiu um evento de grandes dimensões, neste contexto 

de florescimento da arte moderna, a começar pela arquitectura do Par-

que de Ibirapuera, concebido para a ocasião, por Niemeyer.29 A segunda 

edição da bienal de São Paulo (Dezembro de 1953 a Fevereiro de 1954)30 

decorreu integrada nestas comemorações e contou com a participação 

de 33 países e 3374 obras, com destaque para a Guernica, de Pablo Picasso. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_de_Ibirapuera&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna_de_S%C3%A3o_Paulo
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30  2.ª Bienal Internacional  

de São Paulo. [em linha]. 

Consult. em 26/06/2014. 

Disponível em www: <http://

entretenimento.uol.com.br/

arte/bienal/1953/>.
31  2.ª Bienal de São Paulo 1953: 

catálogo. [em linha]. Consult. 

em 20/07/2014. Disponível 

em www: <http://issuu.com/

bienal/docs/name24c514/5

?e=2165059/2829919>.
32  Naquela época Nadir 

Afonso vivia em Paris e 

tinha contacto com pintores 

e arquitectos de renome, 

como Le Corbusier, Férnand 

Léger ou Portinari. 

Nadir Afonso. [em linha]. 

Consult. em 26/07/2014. 

Disponível em www: <http://

pt.wikipedia.org/wiki/

Nadir_Afonso>.
33  Fernando Lemos começou 

por se notabilizar na fotogra-

fia de cariz surrealista, mas 

no Brasil notabilizou-se no 

desenho e no grafismo e 

mais tarde na pintura. 

CAM Centro de Arte Moderna, 

Fernando Lemos. [em linha]. 

Consult. em 18/07/2014.  

Disponível em 

www: <http://www.cam.

gulbenkian.pt/index.

php?artcle=63743

&visual=2&langId=1>.
34  Idem.
35  Robin Fior. Op. Cit., p. 207.

Este evento levou ao Brasil um grande número de obras do Cubismo 

francês, do Futurismo italiano, de Paul Klee, Oskar Kokoschka, Piet Mon-

drian e De Stijl, Alexander Calder, Henry Moore, James Ensor, Giorgio 

Morandi e Picasso. Levou também uma importante representação da 

Bauhaus, com trabalhos de Walter Gropius.

Portugal teve também uma representação bastante significativa no 

evento, apresentando obras de pintura, escultura e desenho de um con-

junto de 36 artistas.31

Neste período, também outros portugueses se tinham fixado no Bra-

sil. É o caso de Nadir Afonso (1920-2013)32, que viveu em São Paulo de 

1951 a 1954, e que colaborou com Niemeyer na execução do parque Ibi-

rapuera. É também o caso de Fernando Lemos33 (n. 1926), que estabele-

ceu residência no país em 1953.

Por toda esta agitação cultural, podemos concluir que o ano que passou 

no Brasil terá sido determinante na vida e na obra de Sebastião Rodrigues.

A viagem de 1956 a Itália, destinada a montar uma exposição, terá, mais 

uma vez, permitido o contacto com designers não só italianos, mas de 

outros países, para além de certamente ter permitido um contacto pró-

ximo com o design local, de onde se destacam nomes como o de Franco 

Grignanni e o de Pino Tovaglia.

A viagem a Bruxelas, para a montagem de um pavilhão na exposição 

universal de 1958, foi um importante momento de contacto, não ape-

nas com a realidade Belga, mas sobretudo com a realidade mundial 

presente na exposição. Neste evento, Sebastião Rodrigues relata o reen-

contro com artistas gráficos com quem tinha convivido no Brasil.34

A viagem à Finlândia terá sido importante pelo contacto com o 

design nórdico, e em especial com os têxteis Marimekko de Armi 

Ratia, que segundo Robin Fior, terão influenciado Sebastião Rodri-

gues logo na capa de Novembro de 1959 do Almanaque (IMAGEM 9).35

É possível que essa tese faça sentido, uma vez que outros trabalhos do 

início da década de 1960 apresentam cores vivas, arrojadas, com con-

trastes idênticos aos de Armi Ratia. É o caso da capa para Os Idílios Difí-

ceis de Italo Calvino (Arcádia, 1962), dos cartazes Portugal LEFA 1960, Por-

tugal IKOFA 1960 ou as capas dos catálogos dos II e III Salão dos Novíssimos 

(SNI, 1960 e 1961). No entanto, essa tendência no uso da cor já vinha de 

antes dessa viagem e continuou muito para além dela.
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IMAGEM 9

Capa Almanaque n.º 2, 
Novembro 1959.

IMAGEM 10

Capa Os Idílios Difíceis,  
Italo Calvino, Arcádia, 
Colecção Encontro. 
[21 x 47,7 cm] 

IMAGEM 11

Cartaz Portugal LEFA, 1960. 
[62,6 x 1000 mm]

IMAGEM 12

Cartaz Portugal IKOFA, 1960. 
[62,2 x 1002 mm]

IMAGEM 13

Cartaz São Tomé e Príncipe, 
The Greatest Islands  
of Equador, 1960. 
[62,5 x 99 mm]

IMAGEM 14

Capa Salão dos Novíssimos II, 
1960, 128 x 220, brochura, 
SNI.

IMAGEM 15

Capa Salão dos Novíssimos III, 
1961, 128 x 220, brochura, 
SNI.
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36  FIOR, Robin, “Glifo,  

signo, assinatura, design”.  

In Sebastião Rodrigues, Designer. 

Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 47.
37  Fundada em 1943  

pelo livreiro alemão  

Karl Buchholz.
38  Carlos Rocha, Entrevista 

realizada pela autora. Lisboa: 

2012.

Relativamente aos livros e revistas, Robin Fior afirma-nos que, apesar 

de se viver em Portugal sob um regime ditatorial, “o mundo gráfico 

lisboeta dos anos 50 não era uma ilha totalmente isolada no fim da 

Europa como se poderia imaginar: revistas e livros apareciam nas 

livrarias de arte e eram comprados e estudados cuidadosamente.”36

Apesar de aparecerem em livrarias especializadas (como a Buch-

holz37, por exemplo), nos anos 1950/1960 os livros eram um bem extre-

mamente caro para os ordenados em vigor. Para colmatar tal facto, 

existiam vendedores que iam aos ateliers (e certamente a outras empre-

sas) apresentar livros, que as pessoas podiam comprar e pagar em pres-

tações, uma vez que o preço médio de um livro de design, por exemplo, 

era o equivalente a uma renda de casa.

Carlos Rocha relata a maneira como comprou um dos seus primeiros 

livros:

“(...) Nessa altura havia um tipo que ia lá vender livros, aos ateliers, como 

ia aos de arquitectura... e um dos primeiros livros que eu próprio com-

prei (...), Pubblicità in Italia, (...) custava na altura 900 escudos. Eu ganhava 

bem, (...) era desenhador de terceira classe com um contrato de doze 

meses (...) [ganhava] 1750$00. (...) E 900$00 era metade! Era uma renda de 

casa! Era o que custava o livro. (...) Mas (...) a gente comprava o livro a pres-

tações, 100$ por mês. Portanto aquele livro levava nove meses a pagar.”38

Este era, portanto, um modo mais cómodo para adquirir livros e revistas 

estrangeiros e assim ir contactando com o design internacional. Era difícil e 

restrito o acesso, mas dado o pequeno número de obras a que se tinha acesso, 

a atenção com que se explorava cada uma delas seria certamente muito maior.

Saber quais os livros a que Sebastião Rodrigues teve acesso na sua vida 

foi impossível, mas podemos supor que certamente lia as revistas estran-

geiras mais comuns entre os designers naquela altura. Graphis, Gebrau-

chsgraphik, Neue Frankfurt, Commercial Art e The Studio eram publicações 

internacionais importantes,e há testemunhos de que se recebiam em 

Lisboa. Nestas publicações era possível contactar com o design, através 

do próprio layout, representativo do que de melhor se fazia nos países de 

onde eram originárias (eram revistas de design!), e através dos artigos, 

que colocavam a obra de alguns designers em destaque. Este era o meio 

de actualização gráfica por excelência.39
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39  A revista Graphis,  

The International Journal  

of Visual Communication, 

começou a ser publicada 

em 1944 por Walter Herdeg 

em Zurique, mas mais 

tarde, em 1986, editora e 

revista mudaram-se para 

os EUA, perdurando a 

revista até aos dias de hoje.

A revista Gebrauchsgraphik 

International Advertising Art 

foi fundada em Berlim, em 

1923 por Dr. H. K. Frensel. 

Era uma revista bilingue,  

em inglês e alemão, o que 

justifica em parte o grande 

alcance que atingiu. Foi 

publicada até 1944, altura  

em que sofreu um interregno, 

para voltar a aparecer, em 

1950, com o nome Novum 

Gebrauchsgraphik, que se 

prolongou até aos anos 90, 

altura em que o seu nome 

passou a ser apenas Novum.

A revista Neue Frankfurt 

Monatsschrift für die Probleme 

Moderner Gestaltung começou 

a ser publicada na Alemanha 

em 1928, e foi um 

importante periódico no 

âmbito da nova arquitectura 

e do design funcionalista da 

República de Weimar. 

Reinterpretava com o seu 

estilo próprio os conceitos 

introduzidos pela Bauhaus.

Sabemos também, e segundo Robin Fior, que Sebastião Rodrigues tinha 

acesso à revista Perspectives, editada em quatro idiomas (1ª Edição 1952, 16 

números, EUA), e que a mesma terá servido de inspiração à criação do Almanaque.

2.2. A arte como fonte de inspiração do design

Para além das viagens e das publicações, podemos reconhecer na obra gráfica 

de Sebastião Rodrigues reminiscências da arte moderna, que se prendem 

com as colagens, com a paleta de cores utilizada, com um certo carácter naif, 

por vezes primitivista, e com uma linguagem que nos pode remeter para 

Picasso ou Paul Klee. Estas são referências visuais presentes em objectos grá-

ficos como cartazes ou capas de livros, que remetem para a ilustração, e que 

deste modo são bastante próximos da pintura.

Esta proximidade entre as duas áreas pode 

justificar-se com a própria origem do design grá-

fico, que nasceu das artes plásticas, e com o facto 

de, numa fase inicial (e na época de Sebastião 

Rodrigues também), os designers serem muitas 

vezes pintores em simultâneo. Sílvia Chicó 

afirma que “se existe alguma actividade em que 

a sensibilização e a viagem prospectiva ao mundo 

da arte circundante seja necessária, essa activi-

dade é precisamente o design gráfico”40. O pró-

prio Sebastião Rodrigues, para além de design, 

também fazia pintura, o que vem reforçar esta 

ideia. Nas IMAGENS 16, 17 (página seguinte) podemos 

observar pinturas suas e algumas capas e carta-

zes e nas IMAGENS 22, 23, 24, 25 podemos observar pin-

turas de Paul Klee, onde são reconhecíveis carac-

terísticas expressivas aproximadas.

Estes traços comuns entre o design gráfico e a 

arte não eram exclusivos da linguagem de Sebas-

tião Rodrigues, mas frequentes em vários designers 

modernistas, como Paul Rand e Alvin Lustig, que 

Sebastião refere terem sido para si uma referência. 

Como afirma Sílvia Chicó, “a obra (...) de Sebastião 

Rodrigues deve entender-se como um reflexo (...) de 

um tempo e de uma arte própria desse tempo”41.

A revista Commercial Art foi 

criada em 1926, em Londres, 

pela empresa The Studio. 

Motivada pela expansão 

industrial, em 1932, mudou 

o seu nome para Commercial 

Art & Industry, em 1937 para 

Art and Industry e em 1959 

para Design for Industry.

A revista The Studio: an 

illustrated magazine of fine 

and applied art foi 

publicada, em Londres, de 

1893 até 1964, altura em que 

foi absorvida pela The Studio 

International. Foi bastante 

importante na divulgação 

dos movimentos Arte Nova  

e Arts and Crafts, e tinha 

desde o seu início o objectivo 

de ser uma revista 

internacional. 

The Studio (magazine).  

[em linha]. Consult.  

em 06/05/2014. Disponível 

em www: <http://en.

wikipedia.org/wiki/The_

Studio_(magazine)>.
40  Sílvia Chicó, In Sebastião 

Rodrigues Ofícios. Lisboa: 

Galeria Lambertini, 1989. 

[Obra publicada por ocasião 

da exposição organizada  

e patente na Galeria 

Lambertini, Lisboa 

(Portugal), de 16 de Jan.  

a 24 de Fev. de 1989].
41  Sílvia Chicó, Op. Cit.
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IMAGEM 16

Pintura de Sebastião 
Rodrigues. Sem título, 
colagens e tinta da china 
sobre papel, 1953. 
[43x58,9 cm]

IMAGEM 17

Pintura de Sebastião 
Rodrigues. Sem título, 
gouache sobre papel  
de cenário. [160x90 cm]

IMAGEM 18

Capa do livro Despedida 
Breve, José Augusto França. 
Colecção Três Abelhas, 
Publicações Europa-América, 
1958.

IMAGEM 19

Capa do livro Degelo II.  
Ilya Ehrenburg, Ulisseia, 
1960.

IMAGEM 20

Capa do livro Gente de Vieira, 
António Vitorino, ETA, 1949.

IMAGEM 21A

Almanaque n.º 5,  
Fevereiro de 1960.

IMAGEM 21C

Almanaque n.º 10,  
Julho de 1960.

IMAGEM 21B

Almanaque n.º 8,  
Maio de 1960.

16

18 19 20

17
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IMAGEM 22

Ancient Sound,  
Abstract on Black,  
Paul Klee, 1925.

IMAGEM 23

Castle and Sun.  
Paul Klee, 1928.

IMAGEM 24

Senecio. Paul Klee,  
1922.

IMAGEM 25

In the Style of Kairouan,  
Paul Klee, 1914.

3. Exposições e prémios

Ao longo da sua carreira, Sebastião Rodrigues participou em diversas exposi-

ções, não só como designer e colaborador, mas também como expositor. Foi 

também distinguido com alguns prémios, e viu o seu trabalho publicado 

em obras internacionais. De seguida, passamos a elencar essas iniciativas.

3.1. Exposições Enquanto Designer

Enquanto colaborador, no âmbito do design gráfico e da pintura decora-

tiva, Sebastião Rodrigues participou, em 1954, no 4.º Centenário da Funda-

ção da Cidade de S. Paulo, Brasil; em 1956 no Congresso das Capitais, em 

Roma; em 1957, no Comptoir Suisse, em Lausanne; em 1958, na realização 

do Sector IV do Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Bruxelas, 

(em co-autoria com Manuel Rodrigues); também em 1958, participou na 

feira Internacional LEFA (Exposição Internacional de Comida e Charcutaria), 

em Hamburgo; e em 1959, num evento semelhante em Colónia – a 

ANUGA (Exposição de comida e bebidas).

22 23

25

24
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Ao nível do projecto, planificação, design e montagem, participou 

também diversas iniciativas, todas elas em Portugal. Em 1966, na I Expo-

sição Nacional da Arte, em Évora, e na exposição Código Civil Português, em 

Lisboa; em 1967, na Retrospectiva de Artistas Portugueses, em Lisboa (que se 

repetiu em 1968, 1969 e 1973); em 1971, na exposição Portugal, País de 

Turismo, em Lisboa; em 1973 nas exposições Poluição, no Porto, e Flores da 

Música, em Lisboa; e em 1982 na importante exposição O Papel-Moeda em 

Portugal, no Porto.

3.2. Exposições enquanto participante

Enquanto expositor, mostrou o seu trabalho gráfico em diversas iniciati-

vas em Portugal e no estrangeiro. Em 1959, expôs na mostra Poster Art of 

the World, que decorreu no Royal Ontário Museum, no Canadá; em 1960, 

na exposição Artes Gráficas, na Galeria do Diário de Noticias, em Lisboa; 

em 1962, na Seconde Biennale Graphique de Tours, França. Em 1965, na Eur-

-Asian Graphics, que decorreu na Honolulu Academy of Arts (e que consis-

tia numa mostra de exemplos de design gráfico de todo o mundo, selec-

cionados pelo professor Kenneth Kingery da Universidade do Havai); 

ainda em 1965, marcou presença na Exposição de Março – Artes Gráficas, 

que decorreu na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa; em 

1975/1976, na mostra 300 Anos do Cartaz em Portugal, na Biblioteca Nacio-

nal, em Lisboa. Em 1982, na mostra Quem Tem Capa…, do Instituto Portu-

guês do Livro, em Lisboa e ainda na exposição Design e Circunstância, orga-

nizada pela Associação Portuguesa de Designers, em Lisboa.

Para além do trabalho gráfico, Sebastião Rodrigues expôs também 

pintura e desenho em diversas ocasiões. Em 1951, 1952 e 1953, expôs nos 

Salões de Arte Moderna, organizados pelo S.N.I., em Lisboa; em 1955, no 

Salão de Artes Plásticas da S.N.B.A.; em 1956, na mostra Artista de Hoje, tam-

bém na S.N.B.A.; e na exposição 30 anos de Cultura, levada a cabo pelo 

S.N.I.; em 1957, é de destacar a sua presença na I Exposição de Artes Plásti-

cas da Fundação Calouste Gulbenkian; e em 1958, na V Mostra Internazio-

nale di Bianco e Nero em Lugano (Itália); em 1959, participou na mostra 

Desenho Moderno, na Casa da Imprensa em Lisboa; em 1961, na II Exposição 

de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian; em 1965, voltou ao 

Salão de Artes Plásticas da S.N.B.A., e por fim, em 1989, a sua obra mereceu 

destaque numa exposição de pintura (retrospectiva e individual), na 

Galeria Lambertini, em Lisboa.
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3.3. Prémios

Relativamente aos prémios, em 1952, Sebastião Rodrigues recebeu o 

Diploma de Honra, pelo cartaz que realizou para as Olimpíadas de 

Helsínquia. Em 1955, foi distinguido com o Silver Prize na International 

Travel Poster Competition (competição internacional de cartazes turísti-

cos), que decorreu em Tóquio. Em 1959, foi destacado com o primeiro 

prémio geral e três primeiros prémios sectoriais no concurso de car-

tazes promovido pelo Fundo de Fomento e Exportação, em Lisboa. Em 

1961, obteve o segundo prémio geral, três primeiros prémios secto-

riais e três menções honrosas no concurso de projectos de Embala-

gens, EMBA, organizado pelo Fundo de Fomento e Exportação, n FIL, 

em Lisboa. Em 1981, a sua obra “Imagens para Luís de Camões” (álbum 

desenhado para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda) foi distinguida 

com o prémio Livro de Ouro, em Milão. Por fim, em 1993, recebu o 

Award of Excellence, pela Icograda (International Council of Graphic 

Design Association) – uma das maiores distinções na área do design 

gráfico.

3.4. Presença em publicações internacionais

Outro aspecto revelador da importância da obra do designer, a par dos 

prémios, é a presença da sua obra em compilações de design internacio-

nais. Em 1962, o seu trabalho aparece no catálogo Who’s Who in Graphic 

Art (ed. De Clivo Press), em 1962, no Graphis Annual – International Yearbook 

of Advertising Art, e em 1982, novamente no directório Who’s Who in Gra-

phic Arts (ed. De Clivo Press).

Todos estes factos profissionais de Sebastião Rodrigues revelam, 

mais uma vez, a sua ligação à área cultural, e revelam a dimensão 

da sua actividade profissional e o seu papel activo em diversos níveis.



Exposições e prémios  

de Sebastião Rodrigues

  Exposições enquanto designer

Design gráfico e pintura decorativa

1954 4.º Centenário da Fundação  

da Cidade de S. Paulo, Brasil

1956 Congresso das Capitais, Roma

1957 Comptoir Suisse, Lausanne

1958 Sector IV do Pavilhão de Portugal  

na Exposição Universal de Bruxelas, Bruxelas  

(em co-autoria com Manuel Rodrigues)

1958 Internacional LEFA, Hamburgo

1959 ANUGA, Colónia

 

Projecto, planificação, design e montagem

1966 I Exposição Nacional da Arte, Évora

1966 Código Civil Português, Lisboa

1967/68/69/73 Retrospectivas  

de Artistas Portugueses, Lisboa 

1971 Portugal, País de Turismo, Lisboa

1973 Poluição, Porto

1973 Flores da Música, Lisboa

1982 O Papel-Moeda em Portugal, Porto

  Exposições enquanto participante

com design

1959 Poster Art of the World, Royal-Ontário 

Museum, Canadá 

1960 Exposição Artes Gráficas, Galeria do Diário 

de Noticias, Lisboa 

1962 Seconde Biennale Graphique de Tours, França 

1965 Eur-Asian Graphics, Honolulu Academy of Arts

1965 Exposição de Março – Artes Gráficas, Sociedade 

Nacional de Belas Artes, Lisboa 

1975/1976 300 Anos do Cartaz em Portugal, 

Biblioteca Nacional, Lisboa 

1982 Quem Tem Capa…, Instituto Português  

do Livro, Lisboa 

1982 Design e Circunstância, Associação 

Portuguesa de Designers, Lisboa 

com pintura e desenho

1951 | 52 | 53 Salões de Arte Moderna,  

S.N.I., Lisboa

1955 Salão de Artes Plásticas, S.N.B.A., Lisboa

1956 Artista de Hoje, S.N.B.A., Lisboa

1956 30 anos de Cultura, S.N.I., Lisboa

1957 I Exposição de Artes Plásticas da Fundação 

Calouste Gulbenkian Lisboa

1958 V Mostra Internazionale di Bianco e Nero, 

Lugano, Itália

1959 Desenho Moderno, Casa da Imprensa,  

Lisboa

1961 II Exposição de Artes Plásticas  

da Fundação Calouste Gulbenkian     

1965 Salão de Artes Plásticas, S.N.B.A.,  

Lisboa

1989 Exposição de Pintura (retrospectiva)  

Galeria Lambertini, Lisboa 

  Prémios

1952 Diploma de Honra, cartaz para  

as Olimpíadas, Helsínquia.

1955 Silver Prize na International Travel Poster 

Competition (competição internacional de 

cartazes turísticos), Tóquio.

1959 1.º prémio geral e três 1.os prémios 

sectoriais no concurso de cartazes promovido 

pelo Fundo de Fomento e Exportação, Lisboa.

1961 2.º Prémio Geral, três 1.os Prémios 

Sectoriais e três Menções Honrosas  

no concurso de projectos de Embalagens, EMBA 

Fundo de Fomento e Exportação, FIL, Lisboa.

1981 Livro de Ouro distinção obtida em Milão  

pelo álbum “Imagens para Luís de Camões” 

(desenhado para a Imprensa Nacional-Casa  

da Moeda).

1993 Award of Excellence, Icograda  

(International Council of Graphic Design 

Association)

Presença em Publicações Internacionais

1962 Who’s Who in Graphic Art (ed. De Clivo Press)

1962 Graphis Annual – International Yearbook  

of Advertising Art.

1982 Who’s Who in Graphic Arts (ed. De Clivo Press)
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S Í N T E S E  C O N C L U S I VA

Neste capítulo caracterizámos o universo de Sebastião Rodrigues, isto é, 

o seu contexto mais restrito, ao nível biográfico e profissional. Estudá-

mos as suas principais realizações profissionais e referimos as principais 

personalidades do panorama cultural português com quem se relacio-

nou, e que de alguma forma, tiveram influência no seu percurso.

Foram importantes na sua teia cultural os seus “colegas de profissão”, 

os técnicos das gráficas (sobretudo João Gonçalves, José Maria da gráfica 

Novotipo, Cipriano Dourado, Rui Soares e Renato Graça) e também diver-

sas personalidades ligadas à área cultural, com quem de uma forma ou 

de outra, se foi relacionando: D. Maria José de Mendonça, Manuel Félix 

Ribeiro, Francisco d’Avillez, Francisco Lages, Luís Reis-Santos, Fernando 

Guedes, Francisco Lyon de Castro e Joaquim Figueiredo Magalhães, são 

alguns dos nomes. 

No entanto, a sua experiência mais marcante foi a do Almanaque, que 

o enriqueceu pessoal e culturalmente, uma vez que lhe permitiu contac-

tar e trabalhar com um grande número de intelectuais de relevo, a 

começar pelo director Joaquim Figueiredo Magalhães, pelo editor José 

Cardoso Pires, e passando por Luís de Sttau Monteiro, Augusto Abelaira, 

Alexandre O’Neill ou João Abel Manta, entre muitos outros. Com estas 

personalidades, Sebastião Rodrigues partilhou o gosto pela provocação, 

pela ironia, pelo jogo e pelo humor na comunicação, para além de um 

certo espírito boémio.

Conhecer as instituições para as quais Sebastião Rodrigues trabalhou, 

e observar a quantidade de trabalho que realizou para as mesmas, assim 

como as datas em que realizou esses trabalhos,  permitiu-nos perceber 

melhor o perfil dos seus clientes e o tipo de relação que com eles estabe-

lecia. A encomenda é em grande parte proveniente de instituições de 

cariz cultural ou focada em eventos, também eles de natureza artística 

e cultural, entre os seus clientes estão principalmente editoras (Arcádia, 

Sá da Costa, Ulisseia, Minerva, Verbo e Europa-América), museus (MCG, 

MNAA, Mosteiro da Batalha), fundações (FCG) e instituições públicas, 

tais como o SNI, que mais tarde passou a SEIT, Secretaria de Estado de 

Informação e Turismo.

Foi a partir de 1959/1960 que Sebastião Rodrigues começou a ter maior 

quantidade de clientes, facto que poderá estar relacionado com a visibi-

lidade que o Almanaque (em especial as capas) alcançou. Outro aspecto 
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importante é que, geralmente, Sebastião Rodrigues estabelecia relações 

duradouras com os clientes, facto revelador da qualidade do seu traba-

lho e da satisfação dos mesmos.

As suas relações com o estrangeiro estão na base de importantes 

influências internacionais. Essas influências ocorreram tanto pela via 

das publicações, como pelas viagens. Sebastião Rodrigues viajou relativa-

mente pouco e quase exclusivamente dentro do âmbito profissional. No 

entanto, essas viagens permitiram-lhe contactar com outras culturas e 

com o trabalho de outros designers e torná-lo uma pessoa mais infor-

mada e conhecedora. Em 1954/55 viajou para o Brasil, onde permaneceu 

um ano, em 1956, viajou para Roma de automóvel, em 1958 para Bruxe-

las, em 1959/60 para a Finlândia (a título particular) e em 1971 para 

Madrid. À excepção da viagem de 1971 a Madrid, todas as suas viagens 

foram realizadas entre 1954 e 1960, entre os seus 25 e 30 anos, e por-

tanto, cedo na sua vida e na sua carreira, o que poderá ter constituído 

uma base importante para a maturidade profissional que atingiu por 

volta de 1960.

Outro aspecto de igual importância, prende-se com as publicações a 

que tinha acesso e que constituíram veículo privilegiado de informação 

e de disseminação das correntes da arte e do design, e deste modo, uma 

fonte preciosa de conhecimento. O facto de ser uma pessoa informada, 

justifica que o seu trabalho estivesse perfeitamente enquadrado no 

panorama geral em sintonia com seus pares a nível internacional.

As exposições em que Sebastião Rodrigues participou, tanto enquanto 

profissional, como enquanto expositor, e os prémios que lhe foram atri-

buídos, são reveladores da sua capacidade de trabalho e também do reco-

nhecimento que o público tinha por esse trabalho.

O universo de Sebastião Rodrigues é, portanto, constituído por um 

vasto conjunto de vivências e relacionamentos, tanto pessoais como pro-

fissionais, que constituíram o ambiente propício a que o designer pudesse 

mostrar em plenitude as suas capacidades e talentos.
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“Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara”

José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira.
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N O T A  I N T R O D U T Ó R I A

Após a contextualização de Sebastião Rodrigues, de uma maneira 

geral (com base no estudo da evolução do design gráfico e dos aspec-

tos tecnológicos que lhe servem de base) e de uma maneira específica 

(com o estudo da disciplina em Portugal e a abordagem ao seu uni-

verso pessoal, cultural e profissional), passamos ao estudo da obra 

gráfica do designer de um modo detalhado e pormenorizado, anali-

sando obras de referência. 

Para realizar esta análise, foi necessário construir um modelo que 

servisse os aspectos específicos que uma análise de design gráfico 

requer. Para tal, baseámo-nos na grelha de análise de imagens de Lau-

rent Gervereau, alteando-a em alguns aspectos e adaptando-a ao 

design gráfico. O modelo criado contempla, assim, três campos prin-

cipais, considerados essenciais numa análise desta natureza: descri-

ção, contexto e interpretação. Este modelo é um instrumento útil na 

sistematização da informação obtida através de uma análise que tem 

sempre uma parte de subjectividade (sobretudo ao nível da 

interpretação). 

Para permitir um melhor controlo desta análise, a nível da caracte-

rização da obra gráfica de Sebastião Rodrigues, procedemos à divisão 

da obra em categorias operativas. Assim, dividimos os trabalhos em 

design editorial, capas, cartazes, símbolos/marcas e “outros” (englo-

bando trabalhos variados, como selos, desdobráveis, papéis de carta, 

papel de embrulho, etc.). Numa categoria independente, analisámos o 

Almanaque, por ser um projecto especial e de maior complexidade na 

obra do designer.

A obra  
de Sebastião Rodrigues 5

CAPÍTULO
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1. Metodologia de Análise

1.1. Divisão da obra em categorias 

A divisão do conjunto de obras do designer Sebastião Rodrigues por tipo-

logias revelou-se útil por dois motivos. Primeiro, para facilitar o trabalho, 

dado o elevado número de objectos recolhidos, e segundo, devido às carac-

terísticas inerentes a cada tipo de objecto gráfico e às suas funções. Cada 

tipo de trabalho responde a uma necessidade específica, e o projecto de 

design de um livro não é igual ao projecto da sua capa (embora estejam 

relacionados), do mesmo modo que um selo não é igual a um cartaz.

Assim, dividimos os trabalhos gráficos de Sebastião Rodrigues em cinco 

categorias principais – Design Editorial, Capas, Cartazes, Símbolos/mar-

cas, Outros – e duas outras categorias à parte – O Almanaque e Estudos.

A categoria “Design Editorial” compreende o interior de livros, revistas 

e brochuras, que pressupõem a estruturação de textos e imagens (com o 

auxílio de grelhas). A categoria “Capas” engloba as capas em que o desig-

ner foi chamado a intervir, mas em que não teve participação no interior 

da obra. A categoria “Cartazes” compreende os cartazes – objectos gráfi-

cos destinados a ser afixados e a chamar a atenção do público, de modo a 

levá-lo a entender determinada mensagem. A categoria “Símbolos e mar-

cas” engloba criações gráficas cuja função é a de conferir uma identidade 

visual a uma marca ou a um dado tema (como o título de um livro ou 

exposição, por exemplo). A categoria “Outros” compreende pequenos des-

dobráveis, cartões pessoais, cartões de Natal, papelarias, papel de embru-

lho, entre outros objectos gráficos menores (como selos por exemplo), que 

considerámos não serem englobáveis nas categorias anteriores.

Numa categoria à parte foi analisada a revista Almanaque, por ser uma obra 

fundamental na carreira do designer. Embora pudesse ser englobada na cate-

goria “Design Editorial”, achámos conveniente analisá-la em separado, dadas 

as suas especificidades e dada a quantidade de aspectos passíveis de análise.

Foi também recolhido um número considerável de desenhos de estudo 

e maquetes, que o designer foi realizando durante o seu processo de traba-

lho. Nestas recolhas encontram-se também aquelas que Sebastião Rodri-

gues realizava por interesse pela arte popular, pela arqueologia e pela etno-

grafia portuguesas, sem finalidade inicial aparente, mas que, muitas vezes, 

vinham a constituir a base das suas criações gráficas. Estes estudos e 

maquetes foram, sempre que possível e pertinente, mostrados junto ao 
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trabalho a que dizem respeito. Embora alguns deles não tenham chegado 

a ser mencionados no texto principal da tese, a recolha é exaustiva e confi-

gura-se como uma base de dados organizada, que poderá valer por isso 

mesmo e constituir-se como base de trabalho para estudos futuros.

Como foi referido, esta divisão por categorias foi realizada após a recolha 

dos objectos gráficos que servem de base à presente investigação, e desti-

nou-se a instrumentalizar a enorme quantidade de material gráfico reco-

lhido. No total, foram recolhidas e tratadas imagens de cerca de seiscen-

tas obras diferentes (para além dos diversos estudos e maquetes).

Analisar conveniente e aprofundadamente seiscentas obras seria uma 

tarefa praticamente impossível numa investigação individual. Por isto, foi 

escolhido um número de obras representativas do total do conjunto. Esta 

escolha obedeceu a três critérios. Dois objectivos, relacionados com a repre-

sentatividade temporal e sectorial da obra do designer; e um subjectivo, rela-

cionado com a escolha pessoal e afectiva. Procurámos escolher objectos grá-

ficos que representassem todo o arco temporal da carreira do designer e 

também cada uma das categorias de trabalho previamente estabelecidas. 

Assim, foram analisadas, em detalhe, dez obras de design editorial (cinco 

livros e cinco brochuras), onze capas, dezoito cartazes, cinco marcas/símbo-

los e cinco trabalhos da categoria “outros”. Analisaram-se, portanto, detalha-

damente, quarenta e nove obras, para além da revista Almanaque. Pelas suas 

características, trata-se de um conjunto significativo e revelador da evolução 

da obra de Sebastião Rodrigues e dos aspectos que melhor a caracterizam.

Os objectos gráficos para análise dentro da categoria “Design editorial” 

foram escolhidos tendo em conta o vasto espectro de obras que o designer 

realizou, desde as mais simples até edições de luxo, de modo a mostrar a 

diversidade do seu trabalho e, ao mesmo tempo, a unidade e a evolução do 

mesmo. De entre a categoria “Capas”, procurámos escolher um conjunto 

que fosse exemplificativo da diversidade de soluções que o designer era 

capaz de propor, bem como representativo do arco temporal em que desen-

volveu o seu trabalho. Para a categoria “Cartazes” foi reunido um conjunto 

significativo que mostrasse a diversidade e a riqueza das soluções. Nos “Sím-

bolos e Marcas”, procurámos escolher objectos gráficos que representassem 

a superioridade de aperfeiçoamento das formas e a “economia” de recursos 

visuais. Na categoria “Outros”, procurámos analisar peças diversificadas e 

que mais uma vez mostrassem a qualidade das soluções do designer.
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1  Laurent Gervereau,  

Ver, Compreender, Analisar  

as Imagens. Trad. Pedro Elói 

Duarte. Lisboa: Edições 70, 

2007. [Edição original  

em língua francesa Voir, 

Comprendre, Analyser  

les images, 1996].

Relativamente ao Almanaque, foram analisados os dezoito números 

desta revista, cujas capas de dezasseis deles são da autoria de Sebastião 

Rodrigues (as duas últimas são de João Abel Manta) e constituem elemen-

tos icónicos da sua obra. O interior tem orientação gráfica de Sebastião 

Rodrigues e nos últimos números também de João Abel Manta. Foi uma 

das primeiras obras de destaque em que Sebastião Rodrigues participou, e 

terá servido como ponto de viragem na sua carreira, uma vez que com ela 

alcançou bastante notoriedade e, vivendo no ambiente em que a revista 

era criada, teve oportunidade de conviver com grandes figuras da cultura 

nacional. Esta experiência ter-se-á, assim, constituído como uma etapa 

formativa na sua vida.

1.2. Modelo de análise

A grelha criada para proceder a uma análise consciente e adequada das 

peças de design gráfico da autoria de Sebastião Rodrigues relevantes para 

o presente estudo, foi adaptada da grelha de análise de imagens de Lau-

rent Gervereau, descrita na obra Ver, Compreender, Analisar as imagens.1 

A grelha original divide-se em três campos principais: descrição, 

estudo do contexto e interpretação, sendo que em cada um dos campos 

existem diversos aspectos a focar e perguntas a responder.

No campo da descrição há, assim, que considerar a técnica, a estilística 

e a temática. A técnica é destinada a fornecer informações sobre aspectos 

ligados à catalogação do objecto visual, como o nome do emissor ou dos 

emissores, o modo de identificação dos emissores, a data de produção, o 

tipo de suporte e técnica, o formato e a localização. A estilística pretende 

tomar nota de aspectos como o número de cores e estimativa das super-

fícies e da predominância, do volume e intencionalidade do volume, da 

organização icónica (quais são as linhas directrizes?). A temática pretende 

observar qual o título e qual a relação texto-imagem, fazer o inventário 

dos elementos representados, perceber que símbolos são representados e 

quais as temáticas gerais e qual o seu sentido primeiro.

No estudo do contexto, a análise considera o contexto a montante e a 

jusante. No contexto a montante, tenta responder às questões “de que 

meio técnico, estilístico, temático, vem esta imagem?”, “Quem a realizou 

e que relação tem com a sua história pessoal?” e “Quem a encomendou e 

que relação tem com a história da sociedade do momento?”. No contexto 

a jusante, procura perceber se “a imagem conheceu uma difusão contem-
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porânea da altura da sua produção ou difusões posteriores?” e “Que indí-

cios ou testemunhos temos do seu modo de recepção ao longo do tempo?”.

No campo da interpretação, esta grelha de análise trata das significações 

iniciais e posteriores e do balanço e opiniões pessoais. Nas significações iniciais e 

posteriores, pretende-se responder às questões “o ou os criadores da ima-

gem sugeriram uma interpretação diferente do seu título, da sua legenda, 

do seu sentido primeiro? Que análises contemporâneas do seu tempo de 

produção podemos encontrar?” e ainda “que análises posteriores podem 

ser feitas?”. Relativamente ao balanço e apreciações pessoais, as mesmas 

devem ser tecidas após serem conhecidos os elementos da descrição e do 

contexto e eventuais outras interpretações que tenham sido feitas ao 

longo do tempo. Deve tentar-se responder a questões como “Como vemos 

hoje esta imagem?” e “que apreciação subjectiva relacionada com o nosso 

gosto individual – anunciada como tal – lhe podemos dar?”.

A metodologia de análise de imagens apresentada, adequa-se, na pers-

pectiva do autor, a qualquer tipo de imagens. No entanto, com vista a 

transformá-la num instrumento de trabalho mais funcional, adaptámo-

-la ao caso específico do design gráfico.

Como foi anteriormente referido, as peças de design gráfico a analisar 

encontram-se, para este estudo, classificadas em cinco categorias: 

“Design Editorial”, “Capas”, “Cartazes”, “Marcas/Símbolos” e “Outros”, e 

uma categoria isolada constituída pela revista Almanaque. Nem todas 

estas peças pressupõem o mesmo tipo de análise, uma vez que a quantidade 

de informação que veiculam é distinta. Analisar um livro de 200 páginas é 

diferente de analisar um marca gráfica, uma vez que um se caracteriza por 

uma grande extensão de informação e o outro prima pela concisão, clareza 

e extrema redução de meios. Contudo, ambos os elementos têm a finalidade 

comum de comunicar graficamente, e isso justifica uma matriz de análise 

única, podendo, no entanto, existir campos que, para determinado objecto 

gráfico, não façam sentido (facto que será assinalado).

A análise de um objecto de design gráfico terá sempre uma componente 

subjectiva, de interpretação, dado que a disciplina não é uma ciência e terá 

sempre um factor mais ligado à criatividade e à expressividade, nunca per-

dendo, no entanto a capacidade de comunicar e cumprir o seu fim último. 

Dada esta subjectividade, a partir de cada objecto analisado poder-se-iam 

fazer especulações quase infinitas acerca do seu contexto e da sua interpreta-
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2  Laurent Gervereau  

Op. Cit., p. 104.

ção, o que pode ser considerado uma desvantagem num estudo desta natu-

reza. No entanto, defendemos que se deve procurar restringir esses campos 

da análise, da maneira que melhor servir a investigação. Como nos diz Gerve-

reau, “(...) cada qual deve situar o seu corpus analisado e as suas questões em 

função dos seus objectivos específicos. É preferível visar um aspecto preciso 

do que querer abarcar demasiado e não chegar a qualquer resultado firme.”2

A grelha de análise criada a partir da grelha de Gervereau, manteve os 

mesmos campos de análise principais, mas alterou alguns tópicos, tornando-

-os mais claros e adaptados ao caso específico do design gráfico. Assim, na 

descrição, foram considerados os campos da técnica, da temática e do 

design (palavra que passámos a utilizar em vez de “estilística” e que aplica-

mos para designar as características formais, embora o conceito de design 

abranja todos os aspectos analisados: descrição, contexto e interpretação). O 

campo da descrição técnica destina-se a reunir um conjunto de dados objec-

tivos, de catalogação do objecto gráfico (data, formato, tiragem, suporte – tipo 

de papel –, técnica de impressão, localização, emissor e estrutura editorial). 

Na descrição temática consideraram-se importantes três campos: o inventá-

rio dos elementos representados, a temática geral ou o sentido primeiro da 

obra, e a relação do tema com a imagem. Na descrição de design incluímos 

as características formais. Entende-se importante referir e analisar a grelha 

(ou estrutura geométrica) do objecto, as cores, a tipografia, a presença ou não 

de ilustrações e fotografias e a sua descrição genérica, e por fim, ainda que de 

modo breve, os desenhos de estudo ou de projecto, no caso de existirem.

Esta secção do modelo de análise é a mais relevante para o estudo em 

causa, pois é através dela que são analisados os aspectos mais directa-

mente relacionados com a disciplina de design gráfico. Por isto, importa 

explicar de forma inequívoca o que se pretende analisar em cada um dos 

pontos desta secção: grelha (ou estrutura geométrica), cores, tipografia, 

ilustrações e fotografias e desenhos de estudo ou de projecto.

Na secção “grelha”, pretendemos analisar as principais linhas de força 

dos elementos gráficos representados, a estrutura geométrica inerente 

ao campo visual.

Na secção “cores” pretendemos inventariar as cores de impressão do 

objecto, e as principais tonalidades formadas por essas cores de impres-

são. Procura-se assim, definir para cada obra analisada, a paleta de cores, 

de modo a analisar harmonias e contrastes. Não pretendemos, no 

entanto, enveredar por uma análise psicológica ou simbólica da cor, 
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visto essa ser uma área de uma complexidade não adequada aos limites 

desta investigação. Esse tipo de referências será apenas feito se a circuns-

tância o justificar.

Na “tipografia” pretendemos analisar os tipos de letra utilizados em 

cada objecto gráfico e possíveis transformações que esses mesmos tipos 

poderão ter sofrido em títulos ou letterings particulares, no sentido de os 

tornar graficamente mais apelativos e interessantes. Também serão ana-

lisadas correcções dos espacejamentos entre caracteres. No caso de 

objectos de design editorial (interior de livros), a análise tipográfica 

deverá ser mais complexa, compreendendo os factores tipo de letra, 

entrelinha e extensão das linhas e a grelha tipográfica dos diversos tipos 

de páginas.

No que diz respeito às ilustrações e fotografias, pretendemos referir se 

elas existem ou não no objecto em análise, e no caso de existirem, refe-

rir a sua autoria (no caso de ser conhecida), e descrevê-las de modo 

sucinto, de maneira a que a análise fique mais completa.

Para alguns trabalhos existiram desenhos de estudo. Não tivemos 

para esta investigação, acesso a todos os desenhos de estudo de Sebastião 

Rodrigues, mas sempre que se justificar, a sua existência deve ser refe-

rida, apresentada e relacionada com o trabalho final.

A segunda parte desta grelha de análise diz respeito ao contexto do objecto 

gráfico, tanto a montante como a jusante. A montante dizendo respeito ao 

que está antes da execução do trabalho, e que reflecte essencialmente dados 

relacionados com o cliente e o designer. Esses aspectos prendem-se com os 

objectivos do objecto de design, com as particularidades de quem encomen-

dou e com informações relevantes acerca dos participantes na realização do 

mesmo. O contexto a jusante diz respeito ao público e à maneira como a 

mensagem foi difundida e recebida por esse mesmo público.

A terceira parte da análise foca-se na interpretação dos possíveis signi-

ficados da mensagem gráfica. É uma análise que comporta sempre uma 

apreciação subjectiva e que pretende descrever os elementos simbólicos 

e os seus significados e também as possíveis influências de outras obras. 

Neste campo, resolvemos acrescentar um item relacionado com a legi-

bilidade e a expressão. Pretendemos assim apreciar o trabalho tentando 

perceber se a sua natureza se destina mais a cumprir uma função de 
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Identificação do trabalho: 

1. DESCRIÇÃO

Técnica Nome do emissor ou dos emissores

Modo de identificação dos emissores

Data de produção

Tipo de suporte e técnica

Formato

Localização

Estilística Número de cores e estimativa das superfícies e da predominância

Volume e intencionalidade do volume

Organização icónica (quais são as linhas directrizes)

Temática Qual o título e que relação texto-imagem

Inventário dos elementos representados

Que símbolos

Quais as temáticas gerais? (qual o sentido primeiro?)

2. ESTUDO DO CONTEXTO

A montante De que meio técnico, estilístico, temático, vem esta imagem?

Quem a realizou e que relação tem com a sua história pessoal?

Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade do momento?

A jusante A imagem conheceu uma difusão contemporânea da altura da sua produção ou difusões 

posteriores?

Que indícios ou testemunhos temos do seu modo de recepção ao longo do tempo?

3. INTERPRETAÇÃO

Significações 
iniciais,  
significações 
posteriores

O ou os criadores da imagem sugeriram uma interpretação diferente do seu título, da sua 

legenda, do seu sentido primeiro? 

Que análises contemporâneas do seu tempo de produção podemos encontrar?

Que análises posteriores?

Balanço  
e apreciações 
pessoais

Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do contexto, 

no inventário de interpretações ao longo do tempo, que balanço geral podemos fazer?

Como vemos hoje esta imagem

Que apreciação subjectiva relacionada com o nosso gosto individual 

– anunciada como tal – lhe podemos dar?

QUADRO 1

Grelha de análise  
de Laurent Gervereau.
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legibilidade (isto é, de facilidade de comunicar a informação) ou se se 

destina a cumprir uma função de expressão (com o objectivo de chamar 

a atenção e de se distinguir no mundo da comunicação visual). Estamos, 

contudo, cientes de que estas duas características não se excluem uma à 

outra. Um trabalho expressivo pode também (e deve) ser legível e um 

trabalho legível terá sempre a sua expressividade inerente.

QUADRO 2

Grelha de análise  
de design gráfico  
criada com base  
na grelha de Laurent 
Gervereau.

Identificação do trabalho: 

DESCRIÇÃO

Técnica
Elementos  

de catalogação

Data

Formato

Tiragem 

Suporte (tipo de papel)

Técnica de impressão

Localização

Emissor

Estrutura editorial

Temática Inventário dos elementos representados 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?)

Relação tema/imagem?

Design Grelha / Estrutura geométrica

Cores

Tipografia

Ilustrações e fotografias

Desenhos de estudo / projecto

CONTEXTO

A montante
Cliente e designer

Objectivos do objecto de design

Particularidades de quem encomendou

Participantes na realização

A jusante
Designer e público

Como foi difundida?

Como foi recebida pelo público?

INTERPRETAÇÃO

Significações Elementos simbólicos e seus significados

Influências de outras obras

Legibilidade e expressão
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3  Ellen Lupton, Pensar com 

tipos. São Paulo: Cosac Naify, 

2006, p. 42.

1.3. Algumas notas sobre os campos de análise de design

Ainda que a grelha de análise criada para o presente estudo tenha 

sido anteriormente apresentada, convém referir, mais especifica-

mente, alguns aspectos dos campos de análise de design, relativos 

nomeadamente à tipografia, à grelha e às cores.

1.3.1. Tipografia

Na análise da tipografia procurou-se, sempre que possível, identificar os 

tipos de letra em uso, assim como o corpo, a entrelinha e o tipo de expres-

são da mancha de texto. No entanto, em publicações com 30, 40, 50 ou 60 

anos nem sempre é possível identificar os tipos com exactidão. Esse foi um 

período de grandes transformações tecnológicas, pelo que tanto podemos 

encontrar tipos de chumbo, como tipos para fotocomposição, tipos obti-

dos através de decalque (Letraset), como podemos encontrar esses mesmos 

tipos impressos em tipografia ou gravura e rotogravura (através destes 

métodos de impressão, os contornos dos tipos eram ligeiramente altera-

dos, consoante factores como a pressão aplicada e o tipo de papel utili-

zado). Esta enorme profusão de proveniências, torna difícil a identificação 

exacta, pois existiam diversas variantes de um mesmo desenho tipográ-

fico, consoante a fundição. Por outro lado, o facto de os métodos de impres-

são da altura não permitirem uma perfeição tão grande como os de hoje 

em dia, também contribui para essa dificuldade.

Por tudo isto, ao longo da nossa análise, sempre que a identificação 

exacta do tipo de letra utilizado não foi possível, foi utilizada uma deno-

minação genérica, consoante as características principais do seu dese-

nho, baseada na classificação tipográfica de Ellen Lupton3. (IMAGEM 1)

Existe uma grande quantidade de classificações dos tipos de letra, como 

a de Maximilien Vox/ATypI, a do British Standard, a de Erik Spiekerman, 

a de Robert Bringhurst ou a de Catherine Dixon. Estas são classificações 

bastante completas e até complexas, pelo que optámos pela classificação 

de Lupton – concisa, clara e adequada aos objectivos desta análise, que 

mais do que identificar as fontes, pretende perceber e avaliar a qualidade 

da composição e as decisões tipográficas que nela estiveram envolvidas. 

A classificação de Ellen Lupton divide os tipos de letra em sete categorias: 

Humanistas (com patilhas), Transicionais (com patilhas), Modernas, Egíp-

cias, Humanistas sem patilhas, Transicionais sem patilhas e Geométricas 

sem patilhas.



269 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

As fontes Humanistas correspondem às primeiras fontes tipográficas, 

que remontam aos séculos XV e XVI, e cujo desenho tem reminiscências 

bastante fortes da caligrafia e do movimento da mão. Caracterizam-se 

pelo traço modulado, eixo oblíquo, terminais precisos (como se tivessem 

sido traçados por uma pena), grandes aberturas e por terem a variante 

itálica independente da variante regular. Garamond é uma fonte bastante 

representativa desta categoria.

A categoria de fontes Transicionais corresponde às fontes dos séculos 

XVII/XVIII, e o seu desenho caracteriza-se por traços modulados, abertu-

IMAGEM 1

Classificação tipográfica  
de Ellen Lupton.
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ras moderadas, patilhas mais “afiadas”, eixo mais vertical do que o das 

humanistas (mas ainda inclinado) e a variante itálica bastante relacionada 

com a variante regular. As suas formas são menos orgânicas e mais racio-

nais. Na altura em que as fontes de John Baskerville (transicionais, por exce-

lência) surgiram (meados do século XVIII), chegaram mesmo a ser conside-

radas chocantes, devido à precisão das formas e ao alto contraste.

As fontes Modernas correspondem às fontes dos séculos XVIII e XIX, 

e o seu desenho caracteriza-se por uma racionalização extrema. O traço 

é híper modulado, o eixo é racionalista (vertical), as patilhas abruptas e 

finas, os terminais são em botão, a abertura é pequena e a variante itá-

lica é subjugada à variante regular. Bodoni é um dos tipos mais icónicos 

desta categoria.

As fontes Egípcias caracterizam-se principalmente pelas patilhas 

pesadas e rectangulares. O eixo é vertical, os remates são rectos, os tra-

ços e os terminais são da mesma espessura, pelo que não existe contraste 

e as aberturas são pequenas. Estas fontes derivaram da adaptação do 

desenho de fontes de traços finos já existentes, a desenhos mais grossos, 

pesados e visíveis, que pudessem servir os propósitos da propaganda do 

século XIX. Clarendon é uma fonte bastante representativa desta catego-

ria de fontes.

A classificação de Ellen Lupton distingue-se das demais pelo parale-

lismo que estabelece entre as fontes sem patilhas e as fontes com pati-

lhas. Assim, dentro das fontes sem patilhas voltamos a ter a categoria 

Humanista, a categoria Transicional e a categoria das Geométricas (que 

corresponde às Modernas das fontes com patilhas).

As fontes sem patilhas Humanistas possuem reminiscências do 

desenho das fontes com patilhas humanistas, ligado à caligrafia e ao 

gesto manual. As suas proporções são em muito baseadas nas primeiras. 

Possuem eixos ligeiramente oblíquos, algum contraste entre traços, ter-

minais com detalhes caligráficos e aberturas pequenas. Gill Sans é o tipo 

mais reconhecido de entre este grupo.

As fontes sem patilhas Transicionais têm, à semelhança do seu equi-

valente com patilhas, um desenho bastante racional, caracterizado por 

traços uniformes, eixo vertical e contrastes muito pequenos. Dadas estas 

características que tornam o seu desenho neutro e intemporal, também 

são chamadas de fontes em patilhas anónimas. Helvetica é o expoente 

máximo desta categoria.



271 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

4  Johannes Itten,  

The Elements of Colour.  

New York: John Wiley  

& Sons, 2006. [Edição 

original em língua alemã:  

Kunst der Farbe, 1961].

As fontes sem patilhas Geométricas têm como principais caracterís-

ticas o facto de a sua estrutura se basear em formas geométricas puras, 

sobretudo círculos e triângulos. Os traços são uniformes, pelo que não 

existe contraste, a altura x é geralmente grande, os “o” são círculos quase 

perfeitos e os vértices são pontiagudos. Futura é o exemplo mais mar-

cante deste grupo de fontes tipográficas.

1.3.2. Grelha

A análise da grelha ou estrutura geométrica é diferente consoante o tipo 

de objecto gráfico a que diga respeito. Num cartaz ou numa capa procura 

perceber as principais linhas de força visual do grafismo e perceber a 

organização dos elementos visuais, de uma forma genérica. Num livro 

ou numa brochura, a análise da grelha é algo mais complexo, visto ana-

lisar um número maior de factores. 

A grelha de um projecto editorial pode ser definida como a divisão 

geométrica do espaço em colunas de texto, espaço entre estas e distância 

destas aos limites (margens). É um elemento fundamental para o design 

uma vez que define a localização dos elementos na página, bem como os 

brancos – zonas que permitem à página “respirar” e ao leitor “descansar” 

os olhos, tornando as páginas harmoniosas. Cria ordem no meio do caos. 

É um instrumento em função da legibilidade, reconhecimento e com-

preensão. No entanto, ainda que se estabeleçam padrões de ordem e uni-

formidade através do uso da grelha, há que considerar cada página como 

um objecto gráfico único, e tratá-la individualmente, tomando pequenas 

decisões que lhe proporcionam o carácter estético e funcional desejado.

Nesta análise da grelha procurámos descrever o formato do objecto de 

design, as margens definidas, a dimensão da mancha de texto e a sua interac-

ção com as imagens e textos secundários (como notas, legendas e citações).

1.3.3. Cores

Através da análise da cor nas obras de Sebastião Rodrigues, pretendemos 

inventariar as cores de impressão utilizadas pelo designer e as tonalidades 

geradas também pelas sobreposições dessas cores. No sentido de melhor 

perceber os contrastes e harmonias gerados por esse uso da cor, faz sen-

tido fazer referência à teoria da cor, para tentarmos entender melhor o 

tipo de contrastes gerados pelas paletas de cada um dos trabalhos. 

Nesse sentido, baseámo-nos na obra de Itten4, autor de referência no tema. 
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No contexto da impressão, temos que conside-

rar a cor enquanto pigmento, e deste modo, no 

âmbito da teoria da cor, temos que considerar a 

síntese subtractiva, que se opõe à síntese 

aditiva5.

É do conhecimento geral que o homem con-

segue ver cerca de 8 milhões de cores diferentes6. Para tentar entender 

tão grande número, Johannes Itten criou a esfera cromática, um modelo 

de organização das cores. Esta analisa as cores segundo três proprieda-

des: matiz, luminosidade e saturação. 

Síntese aditiva Síntese subtractiva

Matiz é outra designação para cor. Os matizes têm nomes que nos são 

familiares, como vermelho, violeta, verde, amarelo, roxo, etc.. Os princi-

pais matizes aparecem representados no círculo cromático e podem 

dividir-se em primários, secundários e terciários.

Luminosidade é a característica que adjectiva as cores de claras ou 

escuras. As cores no seu estado mais puro já são por si próprias umas 

mais escuras que as outras. Se lhes acrescentarmos ou reduzirmos luz, 

obteremos versões mais claras ou mais escuras da mesma cor. Isso é a 

luminosidade da cor. Consegue-se acrescentar luz a uma cor, mistu-

rando-a com branco, e consegue-se retirar luz adicionando preto. 

Saturação é a propriedade que se refere ao brilho de um matiz. A 

saturação mais elevada corresponde à presente nas cores puras, não mis-

turadas. As cores a que se mistura branco ou preto, ficam menos satura-

das, acontecendo o mesmo àquelas a que se acrescenta a cor complemen-

tar. A versão menos saturada de todas as cores do círculo cromático 

básico é igual para todas: é o cinzento neutro (preto 50%). 

IMAGEM 4A

Esfera cromática de Itten. 
1 e 2. Vistas da superfície  
da esfera. 
3. Secção horizontal  
da esfera. 
4. secção vertical da esfera.

IMAGEM 4B

Esfera cromática de Itten.  
Cada cor pura é tintada  
em dois passos para branco  
e escurecida em dois  
passos para preto.

IMAGEM 4C

Esfera cromática de Itten.  
Os quatro sentidos principais 
entre duas cores contrastantes.

IMAGEM 2

Esquema representativo  
da síntese aditiva.

IMAGEM 3

Esquema representativo  
da síntese subtractiva.

4A 4B 4C
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Da esfera cromática, podemos isolar um outro 

modelo de organização das cores, mais simpli-

ficado, a que se dá o nome de Círculo Cromá-

tico e que permite estabelecer relações entre as 

cores. É constituído por doze cores: três primá-

rias, três secundárias e seis terciárias. As cores 

secundárias resultam das misturas em percen-

tagens iguais das cores primárias, e as cores 

terciárias das misturas das secundárias com as 

primárias. 

Uma das relações que o Círculo Cromático nos permite perceber entre as 

cores é o contraste. Há quem considere o contraste como a base da percep-

ção (e também da legibilidade). O contraste de complementaridade é con-

siderado o contraste mais eficaz. Itten chegou a afirmar que a visão humana 

se sente realizada (plena) quando a relação de complementaridade entre 

duas ou mais cores visíveis acontece.7 

Para além do contraste de complementari-

dade, existem muitos outros tipos de contras-

tes cromáticos. De seguida são apresentados 

apenas alguns, que consideramos relevantes 

neste âmbito.

›	 Contraste de qualidade: A “qualidade” de 

uma cor é o matiz, logo as cores contrastam 

pela sua origem. O círculo cromático e os 

contrastes de complementaridade são disso 

exemplo. As cores contrastam mais entre si, 

quanto mais afastadas estiverem no círculo 

cromático (o máximo é a complementari-

dade – posições opostas). As mais próximas 

produzem contrastes menos intensos.

›	 Contraste de quantidade: Pode também ser 

chamado de contraste de luminosidade. É a 

junção da mesma cor em graus de luminosi-

dade diferentes. São contrastes bastante har-

moniosos. O caso mais paradigmático é o 

preto e o branco – luminosidade máxima e 

mínima.

IMAGEM 5

Círculo cromático, 
desenvolvido a partir 
das cores primárias 
amarelo, vermelho  
e azul e das cores 
secundárias laranja, 
verde e violeta.

IMAGEM 6

Contrastes de qualidade.

IMAGEM 7

Contrastes de quantidade.

IMAGEM 8

Contrastes de saturação.
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5  A síntese aditiva, baseada 

nas cores RGB (vermelho, 

verde e azul), parte do 

princípio de que tudo  

é escuro. Mas quando se 

aponta para uma superfície 

branca um círculo de uma 

fonte de luz verde e a essa 

cor se sobrepõe um círculo 

vermelho, proveniente  

de outra fonte de luz,  

o resultado é uma terceira 

cor mais luminosa do que 

cada uma das duas 

primeiras: o amarelo.  

O nome síntese aditiva 

provém desta ideia de 

adição de luminosidade.  

O branco – cor com 

›	 Contraste de saturação: Resulta do con-

fronto entre uma cor e uma das suas versões 

menos saturadas. O máximo contraste de 

saturação atinge-se entre qualquer cor pura 

e o cinzento (50% de preto). Estes contrastes 

permitem evidenciar a cor mais saturada. 

›	 Contrastes mistos: Podem conjugar-se os 

contrastes de quantidade, qualidade e de 

saturação, dois a dois ou mesmo todos jun-

tos. Quando se conjugam os contrastes de 

qualidade e quantidade, o resultado é eficaz, 

uma vez que dá a sensação de “plenitude cro-

mática”, e ao mesmo tempo, promove a legi-

bilidade devido ao claro-escuro.

›	 Outros contrastes: Outro contraste impor-

tante é o que acontece entre cores frias e 

quentes, contraste de temperatura. Pode 

também ser considerado um contaste de qua-

lidade, uma vez que as cores frias e quentes se 

situam em extremos opostos do círculo cro-

mático. Há ainda a considerar os contrastes 

acromáticos, constituídos por combinações 

de matizes pretos, brancos e cinzentos.

De seguida passamos à análise de objectos de design de Sebastião Rodri-

gues, baseada no modelo que criámos. Ao longo desta análise, pudemos 

constatar que alguns aspectos são comuns à maioria (ou à totalidade) dos 

objectos gráficos de cada categoria. Por esta razão, não faz sentido no 

corpo de texto da dissertação, repetir aspectos, pelo que os referiremos a 

nível global e não na análise detalhada de cada um dos objectos gráficos.

IMAGEM 9

contrastes mistos, 
conjugando qualidade, 
quantidade e saturação.

IMAGEM 10

Contraste de temperatura, 
entre uma cor fria e uma cor 
quente, e contrastes 
acromáticos, entre 
combinações de matizes 
pretos e cinzas.

luminosidade máxima  

– é a soma das três cores 

RGB a 100%.

A síntese subtractiva 

funciona de modo inverso. 

Este sistema serve para 

representar em superfícies 

opacas brancas o que vemos 

na realidade. Assume que  

o branco é a luminosidade 

máxima, e que todas as 

cores que se lhe 

sobrepuserem, fazem 

diminuir essa luminosidade 

(daí chamar-se síntese 

subtractiva da cor).  

Para esta, as cores primárias 

são o cyan, o magenta e o 

amarelo, e todas juntas 

originam o preto – o 

mínimo de luminosidade.
6  Veruschka Gotz, Color and 

Type for the Screen. London: 

Rotovision, 1988.
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2. Análise interpretativa de obras de referência

2.1. Design Editorial

“Designers are to books what architects are to buildings. Designers write 

specifications for making books just as architects write them for con-

structing buildings. Even the most seemingly mundane detail needs to 

be decided, and it is just these tiny particulars that make a design suc-

cessful. The parts of the book that are most ignored by the readers are 

the ones that often need the most attention from the designer.”8

De acordo com Hochuli e Kinross9, o design editorial tem que ter em con-

sideração três aspectos principais: um relacionado com o formato, as pro-

porções e a tipografia (factores que estão intimamente relacionados e se 

condicionam uns aos outros), outro relacionado com os materiais (papéis 

e materiais de encadernação) e outro relacionado com a reprodução 

(impressão e acabamento). Todos estes factores são importantes e contri-

buem para formar o objecto de “design total” que se pretende que um 

livro seja. No entanto, neste contexto, importa considerar sobretudo o pri-

meiro conjunto de factores (formato, proporções e tipografia), ou, na acep-

ção de Hochuli, os factores da macrotipografia – ligados ao layout, e os 

factores da microtipografia – ligados ao detalhe, como veremos adiante.

2.1.1. Simetria e movimento

“When opened, a book shows mirror symmetry. Its axis is the spine, 

around which the pages are turned.”10

“A sequência (...) uma página nunca é só uma página. É a que estava antes 

e é a que vem a seguir. O nosso olhar e o nosso cérebro sintetizam a infor-

mação e há uma harmonia que se sente quando folheamos um livro (...)”11

Existe um aspecto que condiciona todo o design num livro e que lhe está 

sempre inerente, que é o facto de o mesmo se desenvolver em conjuntos 

de duas páginas. Deste modo, qualquer aproximação tipográfica, mesmo 

que assimétrica, tem sempre que ter em conta esta simetria inerente ao 

objecto físico que é o livro. Deve também ter em conta o facto de o “peso” 

7  A comprovar estas 

afirmações, temos o 

fenómeno das imagens 

residuais. Se fixarmos 

atentamente, durante alguns 

instantes, um quadrado 

vermelho, por exemplo, e 

depois olharmos para uma 

superfície branca, temos a 

sensação de ver um quadrado 

igual, mas de cor azul cyan 

(sua cor complementar). E o 

mesmo acontece para 

qualquer outra cor, o que 

significa que o nosso cérebro 

procura restabelecer o 

equilíbrio. 

Johannes Itten, The Art of Color: 

The Subjective Experience and 

Objective Rationale of Color.  

New York: Reinhold, 1961.
8  TL “Os designers são para 

os livros que os arquitectos 

são para os edifícios. Os 

designers escrevem 

especificações para fazer 

livros, tal como os 

arquitectos o fazem para 

construir edifícios. Mesmo  

o mais aparentemente 

mundano detalhe precisa ser 

decidido, e são estes detalhes 

que tornam um projecto bem 

sucedido. As partes do livro 

mais ignorados pelos leitores 

são as que muitas vezes 

precisam de mais atenção 

por parte do designer.” 

Richard Hendel, On Book 

Design. London: Yale 

University Press, 1998, p. 33.
9  Jost Hochuli e Robin 

Kinross, Designing Books: 

practice and theory. 2.ª ed. 

London: Hyphen Press, 2003. 

[edição original: 1996], p. 32.
10  TL “Quando aberto, um 

livro apresenta uma simetria 

em espelho. O seu eixo é a 

lombada, em torno da qual 

as páginas são viradas.”  

Jost Hochuli e Robin Kinross,  

Op. Cit., p. 35.
11  Aurelindo Ceia, Entrevista 

realizada pela autora.
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12  Jost Hochuli e Robin 

Kinross, Op. Cit., p. 35.
13  Jost Hochuli, Detail in 

typography, London: Hyphen 

Press, 2009. [edição original 

em alemão: 2005], p. 7.
14  TL “O livro como objecto 

usável é determinado pela 

mão e pela visão humanos.” 

Jost Hochuli e Robin Kinross, 

Op. Cit., p. 36.

visual das duas páginas lado a lado não ser igual, tendo o olhar sempre 

tendência a deslocar-se para a página da direita do livro aberto. Devido a 

estes factores determinantes, o design tipográfico editorial é sempre dife-

rente, na sua essência, do design tipográfico em objectos que apenas con-

sideram uma única folha de cada vez, como os cartazes, por exemplo. 

Outro aspecto inerente a qualquer objecto de design editorial, e que 

condiciona a sua concepção, é o sentido de movimento e de desenvolvi-

mento da obra, dado pelo virar das páginas. Como vimos, num objecto 

de design editorial, importa considerar sempre o conjunto formado pela 

dupla página, e não cada página individualmente. No entanto, o movi-

mento, dado pelo passar das páginas, que nos força a observar conjuntos 

consecutivos de duas páginas, leva Hochuli e kinross12 a considerar que, 

para que se estabeleça unidade tipográfica numa obra, importa conside-

rar o conjunto de todas as duplas páginas. 

Hochuli e Kinross afirmam ainda que esta sucessão de duplas páginas 

inclui também uma dimensão temporal, e neste sentido, a função do 

designer de livros é, em sentido lato, a resolução de um problema de 

espaço e tempo.

2.1.2. Macrotipografia

A macrotipografia está relacionada com o formato, com o tamanho, com 

a posição das colunas de texto e ilustrações, com a organização da hie-

rarquia dos títulos, subtítulos e legendas, e diz portanto respeito ao lay-

out tipográfico.13

Formato

Na criação de um objecto de design editorial, o formato é um dos pri-

meiros factores a definir, e essa definição está intimamente dependente 

e relacionada com diversos aspectos.

“The book as a usable object is determined by the human hand and the 

human eye.”14

As condicionantes ergonómicas humanas estabelecem os limites máxi-

mos e mínimos da forma dos livros, no que diz respeito ao seu formato, 

espessura e peso. Mas mesmo com condicionantes, existem possibilida-

des quase infinitas na definição do formato. Geralmente, esta infinidade 
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15  O formato do livro 

determina as proporções 

exteriores da página, a 

grelha determina as divisões 

internas da página, e o 

layout (disposição) 

determina a posição dos 

elementos. O uso da grelha 

dá consistência ao livro, 

tornando a forma total do 

mesmo coerente. Os 

designers que usam grelhas 

acreditam que esta coerência 

visual faz com que o leitor se 

concentre mais no conteúdo 

do que na forma. Andrew 

Haslam, Book Design. London: 

Laurence King Publishing, 

2006, p. 42.
16  TL “Antes da concepção 

da grelha, existem três 

considerações a ter em 

conta: o propósito do livro,  

a visão do leitor e a 

manuseabilidade – tamanho 

e peso”. Jost Hochuli e Robin 

Kinross, Op. Cit., p. 42.

é limitada por diversos factores, como a finalidade da obra, certas tradi-

ções ou influências, e condicionantes inerentes aos formatos de papel, ao 

nível da impressão e produção, que limitam e determinam o formato 

específico de cada obra.

De modo geral, os livros apenas de texto apresentam menos proble-

mas do que os livros com ilustrações. Os primeiros devem ser preferen-

cialmente finos e leves e devem possibilitar que se pegue neles apenas 

com uma mão. Os segundos, devem permitir apresentar as ilustrações 

num tamanho adequado, o que requer normalmente formatos maiores 

e outro tipo de proporções.

Um livro (ou outro objecto editorial) pode assumir um formato ao 

baixo, ao alto, quadrado ou ainda irregular, em obras de carácter experi-

mental. Ao longo do tempo, diversos estudos têm sido feitos acerca das 

proporções mais agradáveis que os livros podem tomar. Proporções como 

a da Sequência de Fibonacci (1:2, 2:3) ou a da Secção de Ouro (1:1,618) têm 

provado ser boas opções no que diz respeito ao formato, pelo equilíbrio e 

harmonia que geram.

Grelha / Organização da informação

“The format of the book determines the external proportions of the 

page, the grid determines the internal divisions of the page; and the 

layout determines the position of the elements. The use of a grid gives 

a book consistency, making the whole form coherent. Designers who 

use grids believe that this visual coherence enables the reader to 

focus on content rather than form.”15

“(...) there are considerations that precede the planning of details: the 

purpose of the book, the readership envisaged, and handleability – 

size and weight.”16

No que diz respeito ao interior do objecto editorial e à disposição dos 

elementos gráficos, importa considerar, em primeiro lugar, o tipo de 

informação que o mesmo veicula. Uma obra pode ser de leitura contínua 

ou de leitura selectiva, e este tipo de leitura determina o seu tipo de 

paginação, isto é, de estruturação da informação. Um romance implica 

uma leitura contínua, e a sua paginação deve ser feita de maneira a tor-
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17  Para tal, foram sendo 

desenvolvidos ao longo do 

século XX diversos estudos 

ergonómicos, cujas 

conclusões apontam para 

que um texto corrente tenha 

55 a 80 caracteres por linha 

como valores aconselháveis.
18  Stéphane Darricau,  

Le Livre. Paris: Pyramid  

NTCV / Centre National  

de Documentation 

Pédagogique, 2004, p. 63.
19  Andrew Haslam,  

Op. Cit., p. 42.
20 TL “A Tipografia é uma 

grelha”. Anthony Froshaug, 

“Typography is a Grid”.  

In Looking Closer 3: Classic 

writings on Graphic Design. 

New York: Allworth Press, 

1999, p. 177.
21  Jan Tschichold dedicou 

vários anos ao estudo 

minucioso de manuscritos 

de livros medievais e 

renascentistas, com a 

finalidade de perceber 

melhor a sua estrutura. 

Através do seu estudo 

exaustivo, chegou à 

conclusão de que a maioria 

dos livros usava a proporção 

2:3:4:6 nas margens interior, 

superior, exterior e inferior, 

respectivamente. A margem 

interior é metade da 

exterior, a margem superior 

é metade da inferior, e estas 

são consideradas as 

proporções clássicas da 

página. Para além disto, 

Tschichold descobriu 

também que a altura da 

caixa de texto correspondia 

à largura da página, nos 

casos em que o formato da 

página era a secção áurea 

(2:3). Allen Hurlburt,  

The Grid: A modular system  

for the design and production  

of newspapers, magazines,  

and books. New York [etc]: 

John Wiley & Sons, Inc., 

1978, p. 71-72.

nar essa experiência o mais fácil e confortável possível17. Por outro lado, 

um catálogo, por exemplo, pode ser consultado e o leitor pode seleccio-

nar a informação que pretende obter. Trata-se de um tipo de obra bas-

tante mais complexa, com mais níveis diferenciados de informação, 

pelo que a sua organização requer alguma perícia. Para além das regras 

de legibilidade, têm que se estabelecer hierarquias de informação e um 

sistema de “navegação” pela obra. Assim, é comum existirem elementos 

bastante diferentes uns dos outros, todos eles com formatações distintas, 

para que se possa facilmente perceber a sua organização hierárquica: 

títulos, subtítulos, texto principal, citações, notas e legendas são alguns 

exemplos. Por outro lado, no auxílio à navegação pela obra, temos tam-

bém elementos como a cabeça ou pé-corrente, os números de página, os 

separadores ou as páginas de entrada de capítulo.

É neste contexto que podemos falar de grelha, enquanto instrumento 

de produção que fixa alguns limites à infinidade de opções que se podem 

tomar na criação de cada página de um objecto de design editorial. A 

mesma constitui um recurso que garante ao paginador um quadro de 

trabalho definido, e contribui para a homogeneidade visual global do 

trabalho. A nível técnico, contribui também para a eficácia na monta-

gem das páginas (isto sobretudo na época anterior à informatização do 

processo gráfico).18

Os sistemas de grelhas mais básicos determinam as margens, as pro-

porções da área de impressão, o número, a largura e o comprimento das 

colunas e dos espaços entre estas. Os sistemas de grelhas mais comple-

xos definem a grelha de base sobre a qual a tipografia assenta e podem 

definir as dimensões das imagens, assim como a posição dos títulos, das 

notas de rodapé, etc..19

O uso da grelha remonta à época medieval e aos manuscritos, que 

começavam pelo traçado das colunas e das pautas destinadas a receber os 

textos. Na era tipográfica, o próprio sistema formado por blocos de texto 

e imagem, pode ser considerado uma grelha. Como nos diz Froshaug, 

mencionar tipografia e grelhas na mesma frase é uma redundância, pois 

como defende: “Typography is a Grid”, no ensaio com o mesmo nome.20 No 

entanto, foi no século XX, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960, que a 

grelha se desenvolveu e generalizou como meio de proporcionar uma ges-

tão racional e objectiva da paginação. Jan Tschichold21 e Josef Müller-Bro-

ckmann são dois dos nomes que se destacaram neste âmbito.
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22  Stéphane Darricau,  

Op. Cit., p. 64.
23  Jost Hochuli e Robin 

Kinross, Op. Cit., p. 42.
24  Richard Hendel,  

Op. Cit., p. 33.
25  Jost Hochuli, Op. Cit.,p. 7.

Estes desenvolvimentos trouxeram grandes alterações e grelhas mais 

complexas e flexíveis, que vieram permitir múltiplas combinações. A man-

cha de paginação regular (única), que era a usual até então, não desapareceu 

e continuou a ser utilizada na edição de obras de texto contínuo. No entanto, 

a grelha moderna expandiu-se largamente por toda a actividade editorial.22

Geralmente, a criação de uma grelha destinada a comportar imagens, 

começa pela divisão – na horizontal – da largura do texto num determi-

nado número de colunas iguais, com o espaço necessário entre elas. Na 

vertical, o espaço é medido em linhas de texto (incluindo o espaço entre 

as linhas). A altura da área de texto contém a totalidade dessas porções, 

com intervalos entre elas. Hochuli e Kinross23 referem que se deve ter 

cuidado na adaptação das imagens à grelha, e no seu eventual corte e 

reenquadramento. Na opinião dos autores, estes podem ser feitos no caso 

de as imagens serem informativas ou não terem grande qualidade visual 

intrínseca. No entanto, se se tratarem de fotografias “de autor”, o designer 

deve respeitar o enquadramento original da imagem, e pode mesmo ter 

que adaptar as proporções da grelha às imagens (em vez do contrário).

Finalmente, há que referir que uma grelha não deve funcionar como um 

elemento restritivo e impossibilitador. Sempre que o material a dispor nas 

páginas não se adeqúe à grelha, podem e devem abrir-se excepções e “desres-

peitá-la” deliberadamente, no sentido de valorizar o conjunto final da obra.

2.1.3. Microtipografia

“You may not be able to tell a book by its cover, but you can tell a book 

design by its copyright page.”24

A microtipografia25 está relacionada com as componentes individuais, 

dentro de um layout: letras, espaço entre letras, palavras, espaço entre 

palavras, linhas, entrelinha e colunas de texto.

Hochuli esclarece que, neste contexto, de obras que comportam uma 

quantidade considerável de texto (como os livros), quando se fala de aspec-

tos formais, não se fala de aspectos estéticos no sentido de liberdade ou 

gosto pessoal, mas antes de aspectos que proporcionam a melhor recep-

ção possível do texto, e portanto de aspectos relacionados com a legibili-

dade. Assim, na microtipografia, os elementos formais têm mais a ver 
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26  Idem, Ibidem.

com aspectos relacionados com a fisiologia do olho humano, do que com 

preferências pessoais. Refere ainda que os aspectos da microtipografia são 

muitas vezes descurados pelos designers gráficos (e tipógrafos), uma vez 

que saem do núcleo daquilo que normalmente é considerado “criativo”.26

2.1.4. A capa e a sobrecapa

No seguimento da ideia de que num objecto editorial todos os factores 

contribuem para a comunicação global da obra, não podemos deixar de 

falar num elemento fundamental, que é a capa.

Há aqui que considerar os vários tipos de capas. Nos livros de capa dura, 

temos um tipo de capa – dura, revestida geralmente a tecido, a pele ou papel. 

Esta pode possuir o título gravado ou impresso, e é grande parte das vezes, 

revestida por uma sobrecapa de papel, que na maioria dos casos possui mais 

elementos gráficos do que esta capa interior. A capa é ligada ao interior 

através das guardas, que podem ser também suporte de grafismo ornamen-

tal para o livro. Nos livros de capa mole temos outro tipo de capa – geral-

mente de cartolina, impressa, que pode ter ou não badanas. É colada ao 

interior do livro. Não existem guardas. Este tipo de capa também pode apre-

sentar sobrecapa, que neste caso funciona da mesma maneira do que para 

os livros de capa dura. Nestes casos é mais frequente que a sobrecapa seja 

uma repetição do grafismo da capa. Há também casos em que a capa não é 

impressa e o grafismo se encontra apenas na sobrecapa.

A sobrecapa teve uma origem meramente funcional, de protecção, 

mas foi ao longo do tempo, assumindo um papel cada vez mais ligado à 

comunicação do objecto gráfico. A função que assume na actualidade, é 

idêntica à função da capa (diferindo apenas na função de protecção). É 

encarada como um suporte publicitário do próprio livro, como suporte 

de informação, e também como maneira de “dar voz” ao interior da obra.

O grafismo das capas e/ou sobrecapas pode ter também como função 

a identificação de uma colecção ou de uma editora, o que constitui um 

factor comercial importante.

Há que realçar ainda o papel da imagem na capa, quer seja sob a forma 

de fotografia ou de ilustração. Esta assume muitas vezes um papel funda-

mental, que tem efeitos ao nível comercial, uma vez que pode permitir que 

uma capa se desataque numa livraria. Por outro lado, pode também ser 

através da fotografia e da ilustração que o designer consegue “dar voz” ao 

interior da obra e fazer assim com que esta cumpra uma das suas funções.
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27  TL “(...) todas as 

componentes de um livro 

devem ser colocadas sobre 

um mesmo plano, para que 

os mesmos elementos sejam 

tratados do mesmo modo,  

da primeira à última página. 

Isto não é apenas uma 

exigência estética,  

é também importante para  

a compreensão do texto.”

Jost Hochuli e Robin Kinross, 

Op. Cit., p. 108.
28  Idem, Ibidem.
29  Segundo a UNESCO,  

um livro é um volume 

transportável, composto por 

pelo menos 48 páginas, sem 

contar as capas, 

encadernadas, contendo 

texto manuscrito ou 

impresso e/ou imagens, e 

que forma uma publicação 

unitária (...). Assim, neste 

contexto, considerámos 

brochuras, as publicações 

com menos de 48 páginas.

Um aspecto bastante importante da capa é a lombada. Sempre que a 

sua largura o permite, é usual o título (e também outras informações 

como o autor e a editora) da obra aparecer na lombada, de modo a permi-

tir identificá-la quando a capa não está de frente – como quando o livro 

estiver numa estante, por exemplo.

Estas informações podem ser colocadas de duas maneiras diferentes: 

uma na horizontal, quando a lombada for bastante larga, e a outra na 

vertical. Neste caso, a orientação do texto pode ser de cima para baixo ou 

de baixo para cima. A opção mais racional é que seja inserido de baixo 

para cima, uma vez que é mais fácil ao ser humano virar a cabeça para 

a esquerda do que para a direita. Esta opção apresenta a desvantagem de 

a leitura ser mais difícil quando o livro estiver colocado sobre uma 

superfície horizontal.

2.1.5. Objecto de Design Total

“(...) all the parts of a book should rest equally on a unified plan, so that 

the same elements are treated in the same way, from the first to the 

last page. This is not just an aesthetic demand, but is also important 

for an understanding of the text.”27

Concluindo, e de acordo com Hochuli e Kinross28, um livro é um objecto 

de design total (e nós acrescentaríamos que qualquer objecto gráfico o é). 

Títulos, subtítulos, o espaço branco após um título ou a entrelinha são 

elementos que comunicam nesse objecto de design. E do mesmo modo, 

num livro, a capa e a sobrecapa fazem parte desse todo, assim como as 

cores e os materiais: o tom do papel, as cores das guardas, o material da 

encadernação, o tranchefil, o fitilho, as cores da capa. Tudo contribui 

para a impressão geral que o objecto de design transmite.

2.1.6. Análise de obras de Design Editorial de Sebastião Rodrigues

Na categoria “design editorial” desta análise, englobámos os livros (tanto 

de capa dura, como de capa mole) e as brochuras – que são também livros, 

mas com menor número de páginas29. Esta é uma das principais catego-

rias de trabalho do designer Sebastião Rodrigues, não só porque realizou 

inúmeros exemplares, mas porque é onde o seu trabalho mais se distin-
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gue do dos seus pares. Sebastião Rodrigues dominava, de modo exemplar, 

os aspectos da microtipografia. Em blocos extensos de texto conseguia 

uma textura uniforme, equilibrada e com espacejamentos correctos, coisa 

que nem todos os designers/artistas gráficos da época conseguiam. Na 

altura, o texto era geralmente composto na casa de composição, seguindo 

instruções do designer, mas sem haver da parte deste um grande controlo 

do resultado final. Sebastião Rodrigues, para além de ser exímio na dispo-

sição dos elementos na página, criando grelhas equilibradas, era bastante 

exigente e acompanhava de perto os trabalhos, o que fazia com que a 

qualidade alcançada se destacasse da maioria, não só a nível tipográfico, 

mas também ao nível da reprodução das imagens. Este seu cuidado era 

notório, sobretudo, ao nível dos catálogos e edições de luxo, e arriscamos 

mesmo afirmar que o designer era, na sua época, um dos profissionais que 

melhor dominava e melhores resultados conseguia, neste campo. 

Poderemos avaliar estes aspectos através da análise das suas obras de 

design editorial, nas páginas seguintes.

Na análise das peças de design editorial que fizemos, pudemos perceber 

que no campo da descrição, a relação do tema com as imagens é sem-

pre bastante semelhante, e caracteriza-se pela clareza e objectividade. 

As imagens destinam-se geralmente a representar fielmente peças de 

arte ou a ilustrar textos, de uma maneira lógica e perceptível, sem 

segundos significados.

Do mesmo modo, e dado que o tipo de clientes se mantém bastante 

coerente para este tipo de trabalhos gráficos, o contexto, tanto a mon-

tante, como a jusante, é bastante semelhante em todas as peças analisa-

das. Tal faz sentido, uma vez que o designer era o mesmo e que o tipo de 

clientes era bastante uniforme. As instituições que encomendam são 

instituições sóbrias, requintadas e discretas.

Ao nível do contexto a jusante, a difusão das obras editoriais ocorria 

pelos meios normais, sendo postas à venda nas instituições emissoras 

(geralmente museus, fundações ou editoras). Atingiam, assim, geral-

mente, um público culto e erudito, que as recebia bem, dadas as suas 

características, quer de forma quer de conteúdo.

No campo da interpretação, e relativamente à legibilidade e expres-

são, as obras de design editorial analisadas prendem-se mais com a legi-

bilidade do que com a expressividade.
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“A arte do oriente islâmico”

1963, Fundação Calouste Gulbenkian

165 x 225 mm | 154 pp. 

DESCR IÇÃO

O livro é composto por anterrosto, rosto, texto de introdução, um mapa 

do Oriente Islâmico, introdução histórica e catálogo de reproduções 

(imagens antecedidas por texto explicativo e legendas das peças).

Trata sobre a temática da arte do oriente islâmico em peças da FCG, e 

desse modo, faz uso de elementos decorativos da referida arte. A capa 

representa um padrão provavelmente retirado de uma iluminura (da 

colecção da FCG). Sendo um catálogo de uma exposição, pretende repre-

sentar da maneira mais clara possível, o tema a que diz respeito, sem 

segundas intenções. Pretende ser uma obra com qualidade, requinte e 

elegância. Dado que a obra se destina essencialmente a representar as 

peças da exposição referida, a relação do tema com a imagem é clara e 

directa, sendo a imagem usada de modo objectivo.

Em termos de design e relativamente à grelha/estrutura geométrica, 

o livro apresenta uma mancha simétrica, em que a margem superior é de 

22 mm, a inferior é de 23 mm, a exterior é de 25 mm e a interior é de 22 

mm. O texto é composto a uma coluna, com 117 mm de largura.

É impresso a quatro cores, e através da impressão do preto podemos 

perceber que foi utlizada a rotogravura como processo de impressão.

Relativamente à tipografia, o texto principal é composto em Bodoni, 

corpo 8, entrelinhado a 2 pontos. As legendas são compostas em várias 

expressões do mesmo tipo de letra, de maneira a hierarquizar os vários 

níveis da informação. Assim, o número da peça a que a legenda diz res-

peito aparece a negro numa fonte sem patilhas. A primeira palavra da 

legenda (que especifica o tipo de objecto de que se trata, se uma jarra, se 

um têxtil, etc.) aparece em caixa alta na fonte Bodoni. Seguidamente a 

esta informação, e na mesma linha, é apresentada uma pequena descri-

ção da peça, no mesmo corpo e tipo de letra que os textos de introdução. 

Na descrição das peças (em que são enumeradas as características) é 

usado um corpo menor. A seguir à descrição, aparece em itálico a “obser-

vação” – pequeno texto explicativo de alguns aspectos secundários. Do 

ponto de vista tipográfico esta é uma obra bastante sóbria e elegante que 

não utiliza muitos recursos.
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É uma obra que possui bastantes fotografias, dado que se trata de um 

catálogo para uma exposição. No entanto, não possui ilustrações. Apenas 

contempla imagens com um carácter decorativo na capa e na contracapa.

CON T EX TO

O objecto de design é um catálogo de exposição, pelo que o seu objec-

tivo principal é o de servir de guia para a exposição e ao mesmo 

tempo, constituir uma referência perene de um acontecimento efé-

mero, como é uma exposição. Pretende mostrar objectos de arte do 

oriente islâmico de uma maneira clara, sóbria e dando uma ideia de 

qualidade, tanto da colecção como do próprio catálogo. A referida 

exposição foi organizada pela FCG e as peças são da colecção da pró-

pria fundação. Sendo o fundador da mesma natural do Médio Oriente 

(de uma família arménia), grande parte da sua colecção de arte é tam-

bém dessa zona do globo.

A encomenda do trabalho foi realizada pela FCG, que desde o seu iní-

cio, sempre foi uma instituição sólida, elegante, requintada e sóbria, 

pelo que toda a comunicação, desde sempre, se pautou por estes princí-

pios. As obras que Sebastião Rodrigues realizou para esta instituição 

seguiam todas estes propósitos, pelo que se pode dizer que o designer 

mantinha um estilo no trabalho que realizava neste âmbito: um design 

sóbrio, clássico, por vezes contido, mas nunca perdendo a oportunidade 

de revelar uma criatividade inteligente e subtil.

Como qualquer outro catálogo de exposição, este teve a sua difusão 

através da própria exposição e através da instituição organizadora. Dadas 

as suas características, quer de forma quer de conteúdo, adivinha-se que 

terá tido uma boa recepção por parte do público.

IN T ER PR ETAÇÃO

Do ponto de vista simbólico, a capa do livro apresenta um motivo 

gráfico cuja origem é a própria arte do oriente islâmico. Este motivo 

visualmente rico, poderá ter significados inerentes, mas aqui fun-

ciona apenas como elemento decorativo, destinado a conferir inte-

resse visual ao objecto gráfico.

Trata-se de uma obra cuja finalidade principal se prende mais com 

a legibilidade do que com a expressividade.

IMAGEM 11

A arte do oriente islâmico
1963, Fundação Calouste 
Gulbenkian
165 x 225 mm | 154 pp. 
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“Calouste Gulbenkian Coleccionador”

1969, Fundação Calouste Gulbenkian

21 x 28 cm | 237 pp.

DESCR IÇÃO

O livro em análise é composto por anterrosto, rosto e texto de introdu-

ção, seguido dos diversos capítulos. A capa é forrada a tela e coberta por 

uma sobrecapa.

A obra retrata Calouste Gulbenkian enquanto coleccionador, e apre-

senta a história da construção da sua colecção de arte. A sobrecapa do 

livro apresenta uma textura ornamental (retirada provavelmente de um 

tecido) em tons de dourado. A capa revestida em tela azul, representa no 

centro um motivo impresso a dourado, com cunho. Este motivo foi reti-

rado de uma almofada de tecido, do século XVIII, que integra a colecção. 

A página par do rosto apresenta, em grande plano, uma fotografia de 

Calouste Gulbenkian, que é tema central da obra. Ao longo do catálogo 

é dado destaque às diversas peças, que ilustram os textos.

Sendo um retrato do coleccionador e uma história ilustrada do modo 

como a colecção foi evoluindo, o livro pretende representar de modo 

claro as peças e apresentar os textos de uma maneira legível e directa. 

Pretende ser uma obra com qualidade, requinte e elegância. A relação do 

tema com a imagem é clara e objectiva: as imagens destinam-se a repre-

sentar fielmente as peças da colecção de Calouste Gulbenkian.

Ao nível do design e da grelha/estrutura geométrica, o livro apre-

senta uma mancha simétrica, em que a margem superior é de 27 mm, a 

inferior é de 44 mm, a exterior é de 47 mm e a interior é de 23 mm. O 

texto é composto a uma coluna, com 140 mm de largura.

A maioria dos cadernos do livro é impresso a quatro cores, provavel-

mente em offset. No entanto, também existem cadernos impressos ape-

nas a preto.

Em termos de tipografia, o tipo de letra utilizado no texto corrido é o 

Times. Nos títulos, é utilizado um tipo script (na palavra “capítulo” e no 

número) e no nome do capítulo é usado o Times em caixa-alta. Número de 

capítulo e nome são separados por um filete bastante fino. Nos subtítulos, 

são utilizadas letras em caixa-alta seguidas de um parêntesis recto (que fun-

cionam como alíneas), seguidas do nome do subtítulo em Times itálico e num 

IMAGEM 12

Calouste Gulbenkian 
Coleccionador
1969, Fundação Calouste 
Gulbenkian
21 x 28 cm | 237 pp.



287 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues



288 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

corpo menor do que a alínea. As legendas são colocadas fora da mancha 

principal, a cerca de 12 mm do pé da página, e à mesma distância da mar-

gem interna. São também compostas em Times mas num corpo menor. Todo 

o conjunto transmite assim um carácter bastante formal, clássico e elegante, 

num texto bastante legível. No texto principal o corpo é de 12 pontos entre-

linhado a 3 pontos. As entradas de parágrafo são de 1,5 quadratins. Nas 

legendas, o texto é composto em corpo 8 e entrelinhado a 2 pontos.

O livro possui bastantes imagens, correspondentes às peças do colec-

cionador. Tratam-se de imagens apresentadas com bastante cuidado e 

com uma excelente qualidade de impressão, dado que um dos principais 

propósitos do livro é mostrá-las.

CON T EX TO

O objectivo do livro é o de dar a conhecer a vida e a colecção de arte de 

Calouste Sarkis Gulbenkian. Assim, texto e imagem assumem uma fun-

ção complementar e igualmente importante no livro. Sendo parte inte-

grante da FCG, é uma obra que se pretende destacar pela qualidade, quer 

do conteúdo quer da forma, pelo que as opções de design assumem aqui 

uma especial importância.

A encomenda foi feita pela FCG, que se pretende afirmar como insti-

tuição sóbria e requintada, pelo que a obra tem que se adequar a tais 

características.

A obra terá sido difundida pelos meios regulares: sendo uma edição da 

FCG, terá sido colocada à venda na instituição e no Museu Calouste Gul-

benkian, atingindo assim um público maioritariamente culto, erudito e 

com gosto pela arte. Dadas as suas características, quer de forma quer de 

conteúdo, adivinha-se uma boa recepção por esse mesmo público.

IN T ER PR ETAÇÃO

Do ponto de vista dos elementos simbólicos e seus significados, na capa 

do livro é representado um motivo gráfico cuja origem reside numa col-

cha bordada que faz parte da colecção de Calouste Gulbenkian. Este 

motivo, carregado de riqueza visual, poderá ter significados inerentes, 

mas aqui funciona apenas como elemento decorativo, destinado a confe-

rir riqueza visual ao objecto gráfico.

Tal como a generalidade das obras de design editorial, a sua finalidade 

principal prende-se mais com a legibilidade do que com a expressividade.
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“Colchas Bordadas do MNAA”

1978, MNAA

19,5 x 23,5 cm | 88 pp.

DESCR IÇÃO

O livro em análise constitui um catálogo de exposição, com textos intro-

dutórios e catálogo composto por imagens e legendas. Na capa é repre-

sentado um motivo retirado de um bordado da colecção a que o catálogo 

diz respeito. A capa apresenta apenas esse grafismo, a amarelo sobre 

fundo preto. O título da obra encontra-se apenas no seu interior.

Esta obra, assim como qualquer catálogo de exposição, tem como 

objectivo principal apresentar, da maneira mais clara e dignificante, o 

conteúdo da exposição. Neste caso concreto, a temática é a das colchas 

bordadas da colecção do MNAA, provenientes da Índia, de Portugal e da 

China, dos séculos XVI a XVIII. A exposição decorreu em Londres, no 

Kensington Palace, em Novembro de 1978 (existindo também uma ver-

são em inglês da obra).

Neste contexto, a imagem é complementar ao texto, e utilizada de um 

modo totalmente objectivo, pois a finalidade é mostrar as peças. Apenas 

na capa a utilização da imagem assume um carácter decorativo, mas 

nunca saindo da temática da obra.

Em termos de design, as páginas, à excepção das páginas de imagem, 

baseiam-se numa grelha simétrica, coerente ao longo de toda a publica-

ção. O formato é de 19,5 x 23,5 cm, e a margem superior é de 2,2 cm, a 

margem inferior de 2,4 cm, a margem interior de 2 cm e a margem 

exterior de 5 cm. Os números de página são colocados nesta margem 

exterior, a cerca de 8,5 cm do limite superior da página.

O interior da obra é impresso apenas a preto. No entanto existe no 

final um caderno de 12 páginas impressas a cores. Pela observação des-

tas páginas pode perceber-se que este caderno é impresso a cores apenas 

numa das faces da folha. Metade das páginas são impressas a preto e a 

outra metade a cores.

Ao nível da tipografia, o texto encontra-se composto no tipo de letra 

Garamond, numa mancha de cerca de 12,6 mm, que corresponde a apro-

ximadamente 30 quadratins. O corpo é de 10 pontos entrelinhado a 2 

pontos. As duplas páginas são simétricas, sendo a margem exterior bas-

tante maior do que a margem interior. Os títulos são compostos em 
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caixa-alta e os nomes dos autores em itálico. Após os textos de introdu-

ção, na página 37 são reproduzidas notas, num corpo menor e a duas 

colunas, mas mantendo a grelha principal da página.

A parte relativa ao catálogo das peças, inicia-se com cinco páginas 

onde são reproduzidas as legendas dessas mesmas peças que são apresen-

tadas em seguida, uma por página. Essas legendas são também compos-

tas a duas colunas inseridas na mancha definida pela grelha. Cada 

legenda é iniciada pelo número da peça, que aparece destacado num 

corpo maior e a bold. De seguida, o nome da peça em caixa alta e uma 

breve descrição em regular. A finalizar cada legenda, os aspectos técni-

cos, como origem, dimensões e número de inventário, aparecem com-

postos em itálico.

O livro não apresenta ilustrações, mas apresenta um número conside-

rável de fotografias relativas às peças a que a exposição diz respeito. 

Estas são da autoria de J.M. Palma, do Estúdio Mário Novais e de Jorge 

Alves.

CON T EX TO

Este catálogo tem como objectivo servir de guia à exposição, assim 

como constituir um objecto perene de algo que tem uma natureza 

efémera, como é o caso de uma exposição temporária. Ao mesmo 

tempo, constitui um objecto de comunicação, que transmite uma 

ideia acerca do seu emissor. Dado que se trata de uma obra cuidada, 

com um aspecto clássico e de qualidade, são esses os valores que são 

transmitidos acerca da entidade que o emite, no caso o Museu Nacio-

nal de Arte Antiga.

O catálogo foi realizado para a exposição referida, que se realizou em 

1978, em Portugal, e depois em Londres, por ocasião da visita oficial do 

então presidente da República General Ramalho Eanes. A exposição em 

Portugal foi organizada pelo MNAA, e a que foi levada a Londres teve 

também como organizadores o Ministério dos Negócios estrangeiros e a 

colaboração da FCG. 

Acerca do MNAA, podemos dizer que “foi criado em 1884, concreti-

zando uma antiga aspiração surgida após a abolição das ordens religio-

sas, ocorrida precisamente 50 anos antes, a de dar destino às obras de 

arte que, nessa altura, passaram para a posse do Estado.  Reformado em 

1911, (...) recebeu o nome que actualmente tem, assumindo, a partir de 

IMAGEM 13

Colchas Bordadas do MNAA
1978, MNAA
19,5 x 23,5 cm | 88 pp.



292 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

30  Museu Nacional de Arte 

Antiga. [em linha]. Consult. 

em 12/03/2014. Disponível 

em www: <http://www.

museudearteantiga.pt/pt-PT/

edificio/historia/

ContentDetail.aspx>.

então, os contornos gerais que configuram as suas colecções.”30 Trata-se 

de uma instituição de grande renome e importância no nosso país, 

enquanto núcleo cultural de destaque. Sebastião Rodrigues realizou, ao 

longo da sua carreira, vários trabalhos para esta instituição, de entre as 

quais até o símbolo.

Do ponto de vista do conteúdo, esta obra resultou do trabalho de 

vários intervenientes, nomeadamente, Maria Fernanda Passos Leite e 

Maria Helena Mendes Pinto no catálogo, e nos textos Maria José de Men-

donça. Relativamente ao design, Sebastião Rodrigues trabalhava geral-

mente sozinho, pelo que o trabalho terá resultado apenas da sua inter-

venção. No entanto, não descurando nenhum elo da cadeia de técnicos 

essenciais à realização de um bom trabalho, o designer terá certamente 

trabalhado em estreita colaboração com a gráfica, no sentido de a produ-

ção ser levada a cabo da maneira irrepreensível como está.

Relativamente à sua difusão, podemos apenas adivinhar a maneira 

como este objecto foi difundido, mas terá certamente sido como geral-

mente os catálogos de exposição num museu o são, ou seja, postos à 

venda no local.

Podemos apenas fazer conjecturas acerca da aceitação da obra pelo 

público, mas sendo o público do museu um público tendencialmente 

letrado e culto, e sendo o objecto bastante simples, mas ao mesmo tempo 

requintado, podemos adivinhar de que terá sido positiva.

IN T ER PR ETAÇÃO

A obra de design gráfico em si não apresenta elementos simbólicos. Trata-

-se de uma obra denotativa, que pretende apresentar uma informação de 

forma clara e nítida e sem segundas interpretações. Os motivos repre-

sentados (colchas) esses sim, estarão repletos de elementos simbólicos, 

mas o seu estudo não é relevante neste contexto.

O catálogo enquadra-se nas obras que pretendem, acima de tudo, 

alcançar a máxima legibilidade. A expressão é algo que mesmo com a 

legibilidade está sempre presente, mas a finalidade principal deste 

objecto gráfico é a facilidade de leitura e a clareza da comunicação.
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“A arte da pérsia islâmica”

1985, Fundação Calouste Gulbenkian

265 x 318 mm| 64 pp.

DESCR IÇÃO

O livro em análise é composto por anterrosto, rosto, texto de introdução, 

agradecimentos, texto de apresentação da obra (12 páginas) e catálogo de 

reproduções, com imagens e legendas das peças.

Trata sobre a temática da arte da Pérsia islâmica em peças da FCG, e 

desse modo, faz uso de elementos decorativos da referida arte. A sobre-

capa representa um padrão têxtil, com motivos florais em tons amare-

los/dourados. A capa dura é forrada a tecido de cor azul forte, e no centro 

da mesma aparece gravado em baixo relevo o lettering do título.

Sendo um catálogo de uma exposição, o livro pretende representar da 

maneira mais clara possível o tema a que diz respeito, sem segundas 

intenções. Pretende, no entanto, ser uma obra com qualidade, requinte 

e elegância, de acordo com a instituição que a emite.

A relação do tema com a imagem é clara e denotativa, sendo a ima-

gem usada de modo objectivo: a obra destina-se essencialmente a repre-

sentar as peças da exposição referida.

Em termos de design, a grelha do catálogo apresenta uma mancha simé-

trica, de 80 mm de margem superior, 65 mm de margem inferior, 22 mm 

de margem interior e 52 mm de margem exterior. O texto é composto a 

duas colunas, com 93 mm de largura e separadas por uma goteira de 5 mm.

A impressão foi feita a quatro cores: o título aparece impresso a azul 

cobalto – a mesma cor que é utilizada na capa (forrada a tecido), o texto 

é impresso a preto, e as imagens aparecem reproduzidas a cores, sendo 

que existem algumas reproduzidas a preto e branco.

Em termos de tipografia, o texto principal é composto em Times, 

corpo 12 pontos, entrelinhado a 2 pontos. As legendas são compostas em 

8 pontos, com entrelinha de 2 pontos. Nas legendas, o número referente 

à imagem a que cada legenda diz respeito encontra-se num corpo maior, 

de maneira a conseguir-se um maior destaque. O título da obra é apre-

sentado numa interessante composição tipográfica numa variante swash 

de um tipo de letra transicional. O artigo “da” aparece abaixo da linha 

de base da designação “Arte Pérsia Islâmica”, num “encaixe” entre a pala-

vra “Arte” e a palavra “Pérsia”. A própria palavra “Arte” está composta de 



294 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

modo a que se torne única, com os caracteres desalinhados e inte-

grando-se uns nos outros, tirando partido dos remates dos caracteres 

swash. A designação “da colecção Calouste Gulbenkian” funciona como 

subtítulo e aparece composta de uma forma bastante subtil e de acordo 

com o interior da obra. Esta linha de texto produz um alinhamento 

visual com o artigo “da” que aparece rebaixado relativamente ao res-

tante título. O conjunto resulta numa composição bastante equilibrada 

e elegante como é habitual na obra de Sebastião Rodrigues.

O livro possui bastantes fotografias, dado que se trata de um catá-

logo para uma exposição, no entanto, não possui ilustrações, apenas pos-

sui imagens com um carácter decorativo na sobrecapa e nas guardas.

IMAGEM 14

A arte da Pérsia Islâmica
1985, Fundação Calouste 
Gulbenkian
265 x 318 mm| 64 pp.
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CON T EX TO

O objecto de design é um catálogo de exposição, pelo que o seu objectivo 

principal é o de servir de guia para a exposição e ao mesmo tempo, cons-

tituir uma referência perene do acontecimento efémero que é a exposi-

ção. Pretende mostrar objectos de arte da Pérsia islâmica de uma maneira 

clara, sóbria e dando uma ideia de qualidade, tanto da colecção como do 

próprio catálogo. A referida exposição foi organizada pela FCG e as peças 

são da colecção da própria fundação. 

Esta instituição foi, desde o seu início, sólida, elegante, requintada e 

sóbria, pelo que toda a comunicação foi sendo realizada de acordo com 

estes princípios. As obras que Sebastião Rodrigues realizou para a mesma 

seguiam todas estes propósitos, pelo que se pode dizer quer o designer 

mantinha um estilo no trabalho que realizava neste âmbito: um tipo de 

design sóbrio, clássico, por vezes contido, mas nunca perdendo a oportu-

nidade de revelar uma criatividade inteligente e subtil.

Esta obra teve como base “A Arte do Oriente Islâmico”, que lhe foi 

anterior e que, entre outras, serviu como base documental aos seus 

autores.

Como qualquer outro catálogo de exposição, teve a sua difus– que 

lhe foi anterior e que, entre outras, e documental aos seus autores. 

criatividade intelgente ssividade.ão através da própria exposição e 

através da instituição organizadora da mesma. Dadas as suas caracte-

rísticas, quer de forma quer de conteúdo, adivinha-se uma boa recep-

ção por parte do público.

IN T ER PR ETAÇÃO

Do ponto de vista dos elementos simbólicos e dos seus significados, não 

existem neste catálogo elementos que requeiram uma interpretação 

aprofundada. A sobrecapa representa um motivo têxtil cuja origem é a 

própria arte da Pérsia islâmica. Este, poderá ter significados inerentes, 

mas aqui funciona apenas como elemento decorativo, destinado a confe-

rir interesse visual ao objecto gráfico.
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“O Papel moeda em Portugal”

1985, Banco de Portugal

285 x 315 mm | 502 pp

DESCR IÇÃO

O livro é composto pelas páginas iniciais (guardas, anterrosto, rosto, 

texto de abertura, ficha técnica e índice) e por oito capítulos que são 

iniciados por um texto e de seguida páginas com reproduções de notas. 

A temática central do mesmo é o papel moeda e a sua história em Portu-

gal. Como tal, todos os elementos representados pretendem remeter 

para este universo, e toda a publicação pretende transmitir um carácter 

cuidado e luxuoso. A capa, dura, forrada a pele de cor azul, possui ao 

centro um elemento oval de metal dourado, como uma medalha, alusivo 

ao Banco de Portugal. (Esta medalha foi também usada durante vários 

anos como símbolo do Banco de Portugal). A lombada também apresenta 

o título a dourado, e as guardas representam uma nota, transformada 

em elemento decorativo. Todos os outros elementos ilustrativos possuem 

um carácter denotativo do tema em que se inserem.

Esta obra possui um carácter visual bastante demarcado. Pretende dar 

a conhecer a história do dinheiro em Portugal (papel-moeda), e como tal 

esse papel moeda é representado da maneira mais clara e objectiva pos-

sível. Foi tido especial cuidado na reprodução das imagens, ao nível da 

escala e ao nível da reprodução das cores. 

Ao nível do design, o formato da obra é de 285 x 315 mm, e as páginas 

apresentam uma grelha simétrica, em que as margens exteriores são 

maiores do que as interiores. A margem superior é de 37 mm, a inferior 

de 50 mm, a exterior de 90 mm e a interior de 32 mm. A mancha de 

texto mede 162 mm de largura e 230 mm de altura (sendo composta por 

40 linhas de texto). Na margem exterior existe uma coluna reservada às 

notas com cerca de 45 mm de largura, separada da mancha de texto 

principal por 6 mm. Os números de página aparecem no pé da página, 

centrados com a mancha de texto. O livro possui também cabeça cor-

rente, que se apresenta acima da mancha principal, composta em caixa 

alta, num corpo menor. Nas páginas pares, a cabeça corrente indica o 

nome do livro e nas páginas ímpares, o nome do capítulo. Para além das 

páginas de texto principal, existem páginas onde são reproduzidos tex-

tos secundários. Estes textos são compostos no mesmo tipo de letra, em 
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corpo 10 entrelinhado a 2 pontos. São compostos em duas colunas, de 

cerca de 78 mm, separadas por uma goteira de 1 quadratim e meio. As 

duas colunas ocupam a mesma mancha que o texto principal a uma 

coluna. Para além destas, existem ainda as páginas destinadas à reprodu-

ção das imagens e das respectivas descrições. Estas descrições aparecem 

IMAGEM 15

O Papel-moeda em Portugal
1985, Banco de Portugal
285 x 315 mm | 502 pp
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compostas em colunas de 90 mm de largura, em corpo 10 entrelinhado 

a 2 pontos, no mesmo tipo de letra. O título de cada descrição aparece 

num corpo maior, em duas linhas, separadas por um filete fino, num 

arranjo tipográfico leve e elegante. Nos casos em que esta descrição não 

é muito extensa, a mesma ocupa apenas uma coluna, na parte interior 

da página, ficando o restante espaço em branco. Nos casos em que é 

extensa, ocupa duas colunas. No entanto, é comum a todas as páginas 

desta tipologia, a existência de bastante espaço branco nas páginas, o 

que confere elegância, requinte e uma ideia de qualidade à obra.

O livro foi impresso em offset, sendo o texto impresso a preto, os sepa-

radores impressos num tom cinzento (que na realidade é constituído por 

dois tons de cinzento, um mais claro e outro mais escuro, dado por uma 

textura de grão muito fino – este recurso permite assim evitar as imper-

feições que a reprodução de um fundo de cor liso pode significar). A 

reprodução das notas (papel-moeda) foi feita com o maior cuidado, e 

tendo em vista a maior aproximação possível ao original. Não foi utili-

zada a impressão em quadricromia, mas um conjunto de técnicas requin-

tadas de selecção de cor e impressão.

A nível tipográfico, o texto principal é composto em Simoncini Gara-

mond, corpo 13, entrelinhado a 2 pontos, as citações são compostas no 

mesmo tipo de letra, em corpo 11 entrelinhado a 13 pontos. A largura da 

coluna é mantida igual para texto e citações, de maneira a conseguir 

uma maior regularidade na mancha. As notas (do texto) são colocadas na 

margem mais larga (exterior), em texto composto também em Simoncini 

Garamond. Nas páginas pares aparecem alinhadas à direita, e nas pági-

nas ímpares alinhadas à esquerda, de modo a estabelecer uma maior 

relação com a coluna de texto a que dizem respeito. [O tipo de letra Sim-

oncini Garamond foi concebido, a partir do Garamond original, pela fundi-

ção Simoncini SA, para máquinas de composição a quente (como a Lino-

type). A obra O Papel-Moeda em Portugal foi composta em tipografia, e 

depois fotografada para ser impressa em offset]. As aberturas de pará-

grafo medem 1 quadratim. No primeiro parágrafo de cada texto segue-

-se a regra inglesa de não fazer abertura de parágrafo. Nas citações tam-

bém é seguida esta regra, mas inicia-se o texto com caixa alta. O início 

de cada capítulo apresenta sempre um separador de fundo cinzento, 

onde aparece o título do capítulo e o número desse mesmo capítulo, com 

bastante destaque. Seguidamente a este separador, aparece outro separa-
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dor secundário, em página par, de fundo cinzento, com uma ou várias 

imagens. Na página ímpar, ao topo da mancha, aparece um friso de 

vinhetas (sempre igual), que são também utilizadas a fechar o capítulo, 

mas noutra posição, junto ao número de página.

As imagens representadas nesta obra são de carácter fotográfico, e preten-

dem mostrar da maneira mais objectiva e fiel à realidade possível, aquilo que 

representam: o papel-moeda português. Houve uma grande preocupação 

com a sua reprodução, quer ao nível da escala quer ao nível da cor, sempre 

tendo em vista o alcance da maior fidelidade possível para com os originais.

São conhecidos alguns desenhos de estudo para esta obra, nomeada-

mente, esquemas que serviram de base à construção da grelha que serve 

de base ao design do livro, e também esboços relativos à chaveta que 

aparece representada na lombada.

CON T EX TO

O livro “O Papel-Moeda em Portugal” tem como objectivo mostrar a his-

tória do papel moeda em Portugal, e pretende ser um registo visual e 

teórico desse mesmo tema. 

A sua encomenda foi realizada pelo Banco de Portugal. Este, sendo 

uma entidade financeira e do estado, pretendeu sempre transmitir serie-

dade, qualidade, estabilidade, rigor e clareza.

Para além dos autores do conteúdo textual da obra, são importantes a 

figura de Sebastião Rodrigues, por ter concebido todo o projecto gráfico, 

mas também os intervenientes, a nível técnico, da Gráfica Manuel A. 

Pacheco, nomeadamente a figura de João Gonçalves Godinho Flores, res-

ponsável pela direcção técnica da obra a nível oficinal.

A distribuição do livro foi realizada pelo Banco de Portugal, e daquilo 

que é conhecido, o público recebeu-o bastante bem. O facto de ser uma 

edição de luxo, determinou que o público a que chegou não tivesse sido 

muito alargado. A tiragem de apenas 5000 exemplares também contri-

buiu para essa limitação.  

IN T ER PR ETAÇÃO

Uma vez que pretende constituir-se como um registo fiel e histórico do 

papel moeda em Portugal, a obra não apresenta elementos passíveis de uma 

interpretação do ponto de vista simbólico. Também por este facto, trata-se 

de uma obra mais voltada para a legibilidade do que para a expressividade.



302 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

Brochuras “Salão dos Novíssimos”

1959 – 1965 (7 volumes), SNI

12,5 x 21 cm | n.º de páginas variável (entre 20 e 30 pp.)

DESCR IÇÃO

As brochuras são compostas por sobrecapa (destacável do interior), capa 

(sem impressão) e miolo, constituído pelo papel normal de impressão e por 

papel couché brilhante, onde são impressas as imagens. O interior das bro-

churas é composto por folha de rosto, composição do júri, obras premiadas 

e catálogo, com as legendas das peças, divididas pelas diversas áreas: escul-

tura, medalhística, pintura, mosaico, desenho e gravura e cerâmica.

A capa 1 (1959) apresenta apenas a designação “Salão dos Novíssimos”, 

em que as palavras são separadas por duas barras horizontais, pretas, de 

dimensões diferentes. Os caracteres aparecem dispostos na vertical, desa-

linhados, formando uma composição gráfica dinâmica e harmoniosa.

A capa 2 (1960) apresenta o título “II Salão dos Novíssimos SNI / 1960” 

junto ao limite superior e no restante espaço apresenta três rectângulos, 

dois na vertical (um amarelo e um cinzento) e um ligeiramente incli-

nado. Esta disposição sugere espontaneidade.

A capa 3 (1961) apresenta um motivo colorido centrado na capa, que é 

constituído por cinco formas irregulares sobrepostas, que remetem para 

círculos deformados. Abaixo desta forma que domina toda a capa, apa-

rece disposto o título “III salão dos novíssimos SNI/1961”, composto 

numa fonte com patilhas em itálico e num corpo pequeno.

A capa 4 (1962) representa as letras SNI, em que a pinta do “i” assume uma 

dimensão grande e aparece na cor vermelha. Esta forma contém o título “IV 

salão do novíssimos SNI 1962”. O “i” aparece apenas parcialmente. É suge-

rida a sua forma total, mas apenas é representada a sua parte superior.

A capa 5 (1963) representa o título no canto superior direito, numa 

fonte em itálico e num corpo pequeno. Como motivo pictórico repre-

senta o número 5 e as letras SNI, de uma forma bastante simplificada, 

como se fossem recortes. Existem pequenas zonas de sobreposição dos 

elementos, que enriquecem plasticamente a capa.

Na capa 6 (1964), o título aparece junto ao limite inferior e centrado, 

composto numa fonte com patilhas e na cor vermelha. Como elementos 

pictóricos a capa a apresenta uma forma geométrica de cinco lados (um 

rectângulo ao qual foi retirado um triângulo equilátero), o número “6” e 
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a letra “N”, separados por um asterisco e enquadrados entre dois orna-

mentos, que parecem tornar a expressão “6 N” num título. Abaixo desta 

linha, é representado um triângulo. O conjunto parece formar uma seta a 

apontar para baixo (para o título), e remete para a linguagem da tipogra-

fia vernacular, fazendo lembrar os cartazes publicitários do século XIX.

A capa 7 (1965) não apresenta qualquer lettering. Apenas seis bolas 

pretas e uma cuja metade rosa e a outra metade é verde. Todas elas são 

do mesmo tamanho, quatro dispostas na vertical, paralelamente, e 

três desalinhadas, conferindo ritmo e aleatoriedade à publicação. Na 

contracapa voltam a aparecer seis bolas pretas (da mesma dimensão) e 

uma bola metade preta, um quarto rosa e um quarto verde, e o título 

“VII Salão dos Novíssimos | SNI 1966”, composto numa fonte sem patilhas.

Estas sete capas assumem um aspecto visual bastante limpo, 

claro, moderno, que se aproxima da sua temática principal, que é a 

de um Salão de Arte dos mais jovens artistas de Portugal, naquela 

IMAGEM 16

Brochuras  
Salão dos Novíssimos
1959 – 1965 (7 volumes), SNI
12,5 x 21 cm | n.º de páginas 
variável (entre 20 e 30 pp.)
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altura. As imagens representadas são abstractas e sem nenhuma relação 

aparente com a temática. Assumem-se como elementos decorativos/ilus-

trativos de um tipo de arte a que as publicações e o Salão está associado.

Em termos de design, o formato das publicações é de 12,5 x 21 cm, 

constituindo um pequeno rectângulo ao alto. Não existe nenhuma gre-

lha subjacente à composição gráfica das capas, assumindo-se cada uma 

como um objecto único e expressivo.

O miolo de todas as brochuras é impresso apenas a preto e as capas 

são impressas a duas ou a três cores directas.

Ao nível da tipografia, os tipos de letra vão variando, tanto no interior 

como nas capas. No interior, tal deverá ocorrer devido ao facto de as 

brochuras serem compostas nas casas de composição, e sem grande 

intervenção (ou nenhuma) do designer. Nas capas, a opção por tipos de 

letra diferentes e por posições e composições diferentes do título, reforça 

a individualidade e o carácter único de cada capa. As fontes utilizadas 

são, em todos os casos, fontes neutras, em corpos pequenos, que não se 

destacam muito no conjunto. O destaque é, antes, assumido pelos moti-

vos pictóricos.

Em termos de ilustração e fotografia, nas capas, os grafismos criados 

enquadram-se no campo da ilustração. No interior são representadas 

algumas das obras expostas, a preto e branco.

CON T EX TO

O objectivo destas brochuras é o de servir de guia a cada um dos “Salões 

dos Novíssimos” a que dizem respeito. Apresentam as legendas das obras 

e os seus autores e indicam os vencedores. Constituem-se, assim, como 

um registo de cada uma das exposições. Como publicações do SNI, englo-

bam-se na política de comunicação desta instituição, embora o aspecto 

gráfico que revelam se afaste daquilo que era o normal nos objectos grá-

ficos ao serviço do estado.

Estas obras terão sido difundidas pelos meios normais, provavelmente 

distribuída no local das exposições. Não podemos precisar a recepção 

por parte do público, mas dado que quem se dirigia às exposições, à par-

tida já ia com interesse nas mesmas e na arte moderna em geral, adivi-

nhamos uma boa recepção para as mesmas, que consideramos terem 

uma aparência bastante evoluída, tendo em conta a data e o contexto em 

que foram criadas.
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IN T ER PR ETAÇÃO

Pensamos que não existe um grande simbolismo nos motivos represen-

tados em cada uma das capas. Cada uma pretende assumir-se como um 

objecto pictórico, como se de uma pequena obra de arte se tratasse, e 

assim fosse representativa do seu conteúdo.

Este trata-se de um conjunto de obras cuja finalidade principal se 

prende mais com a expressividade do que com a legibilidade. No entanto, 

a legibilidade também é alcançada, não só porque a quantidade de texto 

é muito pequena, mas também porque o mesmo está disposto e com-

posto de uma forma clara e legível.

Brochura “Portugiesische Handwerkkunst”

1960 (?), SNI

20,2 x 22,9 cm | 12 pp 

DESCR IÇÃO

A brochura é constituída por doze páginas incluindo a capa. Não possui 

títulos, sendo o texto corrido e subordinado ao tema do artesanato por-

tuguês. As páginas são profusamente ilustradas com fotografias de peças 

de artesanato.

A capa da brochura é constituída pelo título, colocado ligeiramente 

acima do centro, e ocupando toda a largura da capa (deixando apenas 

uma pequena margem). Acima do título, alinhado à direita, aparece 

representado um prato de barro, e sobre este, um motivo recortado, que 

consiste em duas meias-luas dispostas em forma de “x” e mais dois ele-

mentos ao centro. Este é um motivo originário da arte popular que 

Sebastião Rodrigues utiliza com alguma frequência. Abaixo do título, 

aparece uma peça cerâmica em forma de peixe.

Na página 2, à esquerda, aparece uma faixa de cor amarela, e sobre esta 

a fotografia de dois pastores em diálogo. À direita, aparece uma coluna de 

texto, com 46 linhas e cerca de 7,8 cm de largura. A última linha aparece 

“pendurada”, uma vez que se inicia o parágrafo na última linha da página, 

aspecto que deve ser evitado para uma boa composição tipográfica.

Na página 3, aparecem sete imagens: uma cabeceira de cama trabalhada, 

uma peça de cerâmica que representa uma junta de bois, uma corna gra-

vada, um cesto trabalhado, um padrão que repete o motivo de um pássaro 
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pintado numa cerâmica e uma outra corna gravada. As imagens são dispos-

tas de modo a formar uma composição dinâmica e visualmente interessante, 

e para isso são conjugadas com seis rectângulos de cor (amarelo e rosa).

Na página 4, é representado um pequeno bloco de texto e são represen-

tadas cinco imagens: uma fotografia de objectos de cerâmica dispostos pos-

sivelmente numa feira, um jarro de cerâmica, uma cadeira de madeira 

pintada (típica do Alentejo), uma tampa de cortiça esculpida e uma textura 

que representa motivos gravados também em cortiça. Mais uma vez as 

imagens são conjugadas com superfícies de cor, de maneira a que a página 

tenha mais riqueza visual e mais ritmo, e a publicação seja mais apelativa.

Na página 5, é representado um rectângulo amarelo que sugere ser a con-

tinuação do da página 4, e é representado um cavalo de ferro (utensílio para 

a lareira), numa percentagem da tonalidade rosa como se fosse uma marca 

de água. À direita aparece uma coluna de texto, com 7,8 cm de largura.

Na página 6, são representadas três imagens e dois blocos de texto, sendo 

que duas das imagens aparecem sobre fundos de cor (preto e amarelo). As 

imagens representadas são uma espécie de lamparina de forma semelhante 

a uma bota, à qual foi acrescentada uma chama amarela, um motivo oval, 

possivelmente cerâmico, representando folhas e frutas, e uma chocolateira.

Na página 7, aparece à esquerda, uma foto de alto a baixo na página, 

representando um cesteiro a trabalhar. Na coluna da direita aparece um 

texto, separado pela imagem de um cesto. Este cesto aparece num fundo 

amarelo e a imagem da esquerda possui também uma zona de sobrepo-

sição da cor amarela, que faz a ligação entre a página 6 e a página 7.

Na página 8, aparece à esquerda uma zona de cor amarela, de alto a 

baixo. Na parte superior desta zona aparece representada uma textura 

que poderá ser de um cesto ou de malha. À direita, sobre o fundo branco, 

aparece um pequeno bloco de texto. Na metade inferior da página e cen-

trado na largura, aparece um cesto. Metade deste sobrepõe-se à zona 

amarela e metade aparece simplesmente sobre a zona sem grafismo.

Na página 9, na metade superior aparece uma área a preto sobre a 

qual é representada uma renda fina, em que são perceptíveis representa-

ções de frutas (maçã, cereja, pêra, alperce e folhas). Na metade inferior, 

aparecem dois blocos de texto lado a lado.

Na página 10, é representada uma fotografia de página inteira, a preto 

e branco, que corresponderá a uma colcha bordada de Castelo Branco, 

representando motivos florais.
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IMAGEM 17

Brochura Portugiesische 
Handwerkkunst
1960 (?), SNI
20,2 x 22,9 cm | 12 pp
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Na página 11, aparecem dois blocos de texto (o da direita maior do que 

o da esquerda) e duas imagens de motivos têxteis, com rectângulos de 

cor amarela aplicada sobre as mesmas. Uma destas imagens aparece na 

horizontal e outra na vertical.

Na página 12, que é também a contracapa da brochura, aparecem três 

imagens em três rectângulos verticais. No primeiro, alinhado ao canto 

superior esquerdo, é representado um motivo têxtil, no segundo, ao cen-

tro e alinhado ao limite inferior, aparece uma noiva do Minho, com as 

típicas jóias. No rectângulo alinhado ao canto superior direito, de cor 

preta, aparece um coração de filigrana, sobre o qual foi aplicada a cor 

amarela, possivelmente para dar a ideia de ouro.

Esta brochura pretende representar Portugal enquanto país rico em artesa-

nato. O facto de estar escrita em alemão significa que se destinava a promo-

ver Portugal no estrangeiro, possivelmente em algum evento relacionado 

com o turismo, realizado na Alemanha ou outro país de língua germânica. 

As imagens representadas relacionam-se directamente com o tema: a publi-

cação fala do artesanato português e as imagens ilustram o texto.

Ao nível do design, e da grelha / estrutura geométrica, o formato da 

publicação é de 20,2 x 22,9 cm. A margem superior é de 2,2 cm, a inferior 

de 2,2 cm, a exterior de 1,3 cm e a interior de 1,4 cm. O espaço entre 

colunas (goteira) é de 1,8 cm. As páginas apresentam uma grelha a duas 

colunas, frequentemente “desrespeitada” pelo designer, que coloca as 

imagens de modo sempre diferente em cada uma das páginas, o que 

confere um ritmo agradável ao objecto gráfico, realçado pela aplicação 

das cores.

A brochura é impressa a três cores directas: preto, amarelo e rosa. 

Todas as imagens são impressas a uma única cor (na maior parte dos 

casos o preto). No entanto, existem algumas imagens em que ao preto se 

sobrepõe uma zona de cor (amarela ou rosa), o que confere interesse 

gráfico e vivacidade à publicação. Trata-se de uma publicação pré quadri-

cromia, pelo que a utilização das cores era algo limitada.

Ao nível da tipografia, o tipo de letra utilizado é um tipo com patilhas, 

de aspecto clássico, transicional, difícil de identificar. Aparece composto 

em corpo 10 pontos, entrelinhado a 2 pontos. As aberturas de parágrafo 

são de 5 mm, à excepção da primeira que é de 3 mm. A composição tipo-



309 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

gráfica utiliza unidades baseadas em pontos, no entanto, no caso das aber-

turas de parágrafo não foi possível a conversão para quadratins, a unidade 

que geralmente servia para estabelecer a abertura de parágrafos.

Na publicação não existem títulos, à excepção do que aparece na capa. 

O texto é todo corrido e o título da capa aparece em caixa-baixa. Tal 

pode remeter para os ideais da Nova Tipografia, assim como os rectângu-

los de cor e imagem. A publicação destinava-se à Alemanha e Sebastião 

Rodrigues poderá ter optado por concebê-la “à maneira alemã”.

A brochura representa apenas fotografias, que representam o artesa-

nato português e assim, ilustram o texto, de maneira clara e directa.

CON T EX TO

O objectivo da publicação é o de apresentar e divulgar o artesanato portu-

guês no estrangeiro. Esta pretende constituir-se como um veículo de comu-

nicação da imagem do país, e a prová-lo está o facto de ter sido encomen-

dada pelo SNI , órgão responsável pelas políticas de comunicação do Estado. 

Terá sido difundida num evento externo, possivelmente na Alemanha, 

dado o facto de estar escrita em alemão. Terá sido possivelmente oferecida 

num stand de uma feira, e assim, chegado certamente a um número con-

siderável de pessoas. Sabemos que existiram duas edições desta mesma 

brochura, o que reforça ainda mais a ideia de que a sua difusão terá sido 

alargada. Não podemos precisar a recepção por parte do público, mas uma 

vez que a brochura terá sido difundida numa exposição, podemos adivi-

nhar uma boa recepção, uma vez que o público presente já, à partida, teria 

algum tipo de interesse no tema e no país.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos representados não assumem nenhum simbolismo neste 

contexto. São apenas peças de artesanato que ilustram um texto sobre 

artesanato.

A brochura pretende conjugar legibilidade e expressividade. Ao 

mesmo tempo que a mensagem tem que ser lida e percebida (e é, uma 

vez que o texto é composto numa fonte com patilhas que favorece a legi-

bilidade), o objecto gráfico assume uma notória preocupação com a 

expressividade, o que se justifica com o facto de ser destinado a estar no 

meio de muitos outros, o que faz com que a competição pela atenção do 

leitor assuma um papel fundamental.
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Brochura “companhia de teatro japonês kabuki”

1965, Fundação Calouste Gulbenkian, Embaixada do Japão em Lisboa, 

Kokusai Bunka Shinkokai (Sociedade para Relações Internacionais de 

Cultura de Tóquio).

19 x 27,9 cm | 20 páginas + capa + sobrecapa

DESCR IÇÃO

A publicação é iniciada com “algumas notas sobre o teatro Kabuki”, logo 

na página 1. Na página 3 são indicados os patrocinadores e é represen-

tada uma gravura tipicamente japonesa que representa uma figura femi-

nina a dançar. De seguida é apresentado um texto sobre o Teatro Kabuki. 

A abrir esse texto, uma fotografia de página inteira com uma persona-

gem teatral. Após esta apresentação, surge o programa do espectáculo 

no Teatro São Luiz, e alguns textos explicativos da peça. De seguida, são 

apresentados os actores, com fotografias e notas biográficas. No final, 

são enumeradas as personagens.

Em termos de design, a grelha principal da publicação apresenta 

páginas com manchas simétricas, com 2,2 cm de margem superior, 3 

cm de margem inferior, 1,7 cm de margem interior e 7,4 cm de mar-

gem exterior. A coluna de texto tem 10,2 cm e comporta 42 linhas por 

página. As páginas de entrada de capítulos são ligeiramente diferen-

tes. Geralmente, a página da esquerda é ocupada na totalidade por 

uma imagem, e a página da direita apresenta as mesmas margens, à 

excepção da superior. Nestas, o texto não tem início no limite supe-

rior da página, mas a 12 cm do mesmo. Nesta zona de branco, é colo-

cado o título, cuja base se encontra a 10 cm do limite superior da 

página. Acima do título em português, aparece o mesmo em caracte-

res japoneses.

A publicação é impressa apenas a preto. Tal pode justificar-se por 

motivos económicos. No entanto, dado o requinte tipográfico com 

que a mesma está composta, não apresenta um aspecto pobre por ser 

impressa apenas a uma cor.

Ao nível da tipografia, o texto principal é composto numa fonte 

com patilhas, possivelmente Century, em corpo 10 pontos. Os títulos 

são compostos em Bodoni em caixa-alta, num corpo de cerca de 31 pon-

tos. O Bodoni confere requinte e elegância à publicação. O Century tem 
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IMAGEM 18

Brochura companhia  
de teatro japonês kabuki
1965, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Embaixada do 
Japão em Lisboa, Kokusai 
Bunka Shinkokai (Sociedade 
para Relações Internacionais 
de Cultura de Tóquio).
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um desenho que remete para as formas do Bodoni, mas tem uma legibi-

lidade bastante melhor em texto corrido, uma vez que não possui has-

tes tão finas quanto o Bodoni.

As ilustrações destinam-se a enriquecer visualmente o texto e a 

mostrar aspectos das personagens deste tipo de teatro. As fotografias 

presentes na obra destinam-se a apresentar os actores.

CON T EX TO

O objectivo da publicação é o de servir de guia/folha de sala para a 

peça de teatro em questão. Pretende resumir a peça, apresentar os 

actores e ter um programa da mesma. A obra foi publicada com o 

apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, da Embaixada do Japão em 

Lisboa e da Kokusai Bunka Shinkokai (Sociedade para Relações 

Internacionais de Cultura) de Tóquio. Uma vez que Sebastião 

Rodrigues já trabalhava, em 1965, para a FCG, terá sido certamente 

esta instituição a encomendar-lhe o trabalho. Os requisitos para o 

mesmo terão certamente sido os que a fundação sempre tinha para 

todas as publicações em que estava envolvida: qualidade, sobriedade 

e requinte. 

A brochura terá sido difundida durante a própria peça, no Teatro 

São Luiz, e eventualmente na FCG. Terá sido difundida pelos meios 

normais de difusão de uma peça de design com esta finalidade. Não 

podemos saber como terá sido a recepção pelo público, mas pensamos 

que, dada a qualidade gráfica da mesma, e dado o facto de se destinar 

a um público a quem o conteúdo interessava, à partida, terá sido uma 

boa recepção.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos representados não assumem nenhum simbolismo. Têm 

como função a ilustração da brochura, e no caso das fotografias a 

função de identificação e apresentação dos actores.

A brochura pretende ser acima de tudo legível, dadas as caracterís-

ticas de tratamento do texto. No entanto, esse tratamento do texto 

assume uma expressividade própria. Confere uma ideia de qualidade, 

cuidado gráfico, requinte, sobriedade e também uma certa leveza.
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Brochura “Instituto Gulbenkian de Ciência”

1967, FCG

29,49 x 21 cm | 36 pp.

DESCR IÇÃO

A brochura foi publicada por ocasião da inauguração do Centro de Biolo-

gia do Instituto Gulbenkian de Ciência, e destinava-se a apresentar o 

mesmo. É constituída por rosto, texto de introdução (A Fundação e a 

Ciência), outros textos genéricos sobre a obra (Características técnicas da 

Obra, Localização do Centro, Algumas normas orientadoras) e ainda por 

outros textos referentes a cada um dos laboratórios (Laboratório de Bio-

logia Celular, Laboratório de Fisiologia, Laboratório de Farmacologia e 

Laboratório de Microbiologia) e dois textos relativos aos serviços gerais 

(Biotério e Outros Serviços). Por fim, uma “Relação de pessoas ligadas ao 

trabalho no Centro de Biologia em 30 de Junho de 1967”.

A capa da publicação apresenta dois rectângulos de dimensões simila-

res, um dos quais aparece apenas com uma cor (dourado/castanho) e 

outro com uma fotografia do edifício. No topo da página aparece uma 

margem branca onde é colocado o título, que ocupa toda a largura da 

página. O interior é composto pelos diversos textos, ilustrados com ima-

gens do edifício a que a publicação diz respeito.

Foi editada por ocasião da inauguração do Centro de Biologia do Insti-

tuto Gulbenkian de Ciência, e destina-se a apresentar o mesmo, mos-

trando as suas diversas valências e apresentando fotografias de diversos 

aspectos do seu interior. As imagens representadas relacionam-se direc-

tamente com o tema, servindo-lhe de ilustrações.

Em termos de design e da grelha, o formato da publicação é de 29,4 x 21 cm 

(ao baixo). A página de introdução apresenta 1,5 cm de margem superior, 4,1 

cm de margem inferior, 11,6 cm de margem interior e 1,4 cm de margem 

exterior. Nesta página o texto é composto a uma coluna, no tipo de letra 

Helvetica, corpo 10 pontos entrelinhado a 12 pontos (10/22 pt). Os textos 

seguintes são compostos a duas colunas, mantendo as margens, à excepção 

da margem interior, que passa a ser de 9 cm, assim como cada coluna de 

texto (9 cm). O espaço entre colunas é de 0,75 cm. Os títulos são compos-

tos também em Helvetica, corpo 20 pontos, e assumem a cor azul. São sepa-

rados da coluna de texto por uma distância de aproximadamente 0,7 cm.
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A brochura é impressa a duas cores directas. Na capa, castanho e preto 

e no interior azul e preto. São cores bastante discretas e que se conjugam 

bem entre si. O castanho/ dourado da capa confere um ar de qualidade à 

publicação, remetendo para uma ideia de luxo, embora a tipografia, o for-

mato e a encadernação se distanciem desse conceito. O azul, sendo uma 

cor fria, dá uma ideia de limpeza e “frieza” inerentes à ideia de ciência.

Ao nível tipográfico, o tipo de letra utilizado na brochura é um tipo 

sem patilhas, tanto quanto podemos identificar, Helvetica. Confere um 

carácter neutro, limpo e isento à publicação, o que se adequa na perfei-

ção ao objecto gráfico.

As fotografias apresentadas destinam-se a mostrar o instituto e assu-

mem uma relação directa com o conteúdo do texto.

CON T EX TO

O objectivo da publicação é o de apresentar o referido Centro de Biologia 

do Instituto Gulbenkian de Ciência. A sua encomenda foi feita pela FCG, 

instituição que assumiu, sobretudo nos primeiros anos da sua existência, 

uma extrema importância no nosso país, sobretudo nas áreas artísticas 

e científicas.

A obra terá sido difundida, como referimos, na inauguração do Cen-

tro, e posteriormente através da FCG. Não podemos saber como terá sido 

a recepção pelo público, mas pensamos que terá sido uma boa recepção, 

dado o agradável aspecto gráfico da mesma.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos representados não assumem nenhum simbolismo. As ima-

gens dizem respeito e apresentam o centro de biologia e assumem um 

carácter meramente denotativo.

A brochura pretende conjugar legibilidade e expressividade. Ao 

mesmo tempo que a mensagem tem que ser lida e percebida (e é, uma 

vez que o texto é composto numa fonte bastante legível e com margens, 

extensão de linhas e entrelinha, que favorecem uma fácil leitura), o 

objecto gráfico assume uma notória preocupação com a expressividade. 

Todo o objecto gráfico apresenta um aspecto sóbrio, elegante, limpo e 

simples, dando grande destaque às imagens, que são fotografias com bas-

tante qualidade e aparecem reproduzidas a preto, mas com uma exce-

lente qualidade de impressão. 
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O aspecto da publicação remete para o design gráfico da Escola 

Suíça, tanto pela disposição racional dos elementos e pela importân-

cia e regularidade das imagens, como pelo tipo de letra utilizado. 

Tal pode justificar-se com o facto de esta ser uma peça de design dos 

anos 60, período em que a Escola de Design Suíço dominou na 

Europa. E tal prova também que o designer Sebastião Rodrigues se 

encontrava informado acerca daquelas que eram as tendências de 

design fora de Portugal.

A reforçar estas reminiscências do Design Suíço, estão também as 

tabelas existentes na publicação (de aspecto bastante limpo e sem 

utilizarem filetes), as marcações de listagens 

(feitas por um pequeno quadrado a azul) e o 

organigrama da instituição, que revela uma 

linguagem bastante simples e “económica”, 

sem perder a riqueza da informação.

IMAGEM 19

Brochura Instituto  
Gulbenkian de Ciência
1967, FCG
29,49 x 21 cm | 36 pp.
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Brochura “Museus Porquê?”

1972, MNAA

17 x x17 cm | 20 pp. + capa + sobrecapa

DESCR IÇÃO

A brochura é constituída por 20 páginas, mais capa e sobrecapa. A ini-

ciar tem uma folha de rosto com a expressão “Museus Porquê?” em 

grande destaque. De seguida são apresentados os diversos temas: “O 

que vamos procurar ao Museu?”, “Como vamos descobrir o Museu?”, 

“Caminho para a descoberta / Descoberta Pessoal”, “A Capacidade de 

Observação”, “O desenvolvimento da Percepção”, “O desenvolvimento 

da sensibilidade”, “Os Novos e o Museu”, “Descoberta Pessoal da Vida e 

do Homem”, Descoberta do Museu nacional de Arte Antiga”, “O Serviço 

Educativo do Museu”, “Visitas”, “Oficina”, “Visitas”, “A Educação pela 

Arte”, “A Arte e a Vida” e “Temas diversos”.

A capa da publicação apresenta um quadrado dourado no canto supe-

rior esquerdo, associado à expressão “Museus Porquê?”. Este elemento 

assume um tamanho relativamente pequeno. No rosto esse elemento é 

repetido, mas num tamanho maior e a preto. As diversas páginas apre-

sentam pequenos textos (segundo os títulos apresentados na estrutura 

editorial) e cada texto é tratado de forma única, assumido os títulos um 

carácter tipográfico expressivo. Toda a publicação parece constituir 

uma sequência de exercícios tipográficos, que conferem bastante dina-

mismo e expressividade ao objecto gráfico.

A publicação destina-se a promover os museus e em especial o MNAA. 

Destina-se a cativar o público e por isso assume um aspecto bastante 

IMAGEM 20 A

Brochura Museus Porquê?
1972, MNAA
17 x x17 cm
20 pp. + capa + sobrecapa
Capa e rosto
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descontraído, visual e até divertido, de maneira a desmistificar a ideia 

de museu como um sítio demasiado solene e destinado apenas aos mais 

cultos. Não apresenta imagens, no entanto, as composições tipográficas 

fazem com que, mesmo assim, a publicação mantenha elevado inte-

resse visual.

Ao nível do design, dado o carácter único de cada página, não é pos-

sível encontrar uma grelha de construção do objecto gráfico. A aleato-

riedade parece ser a sua principal característica.

O interior da publicação é impresso a preto. A capa é impressa tam-

bém apenas numa cor, o dourado, que pode querer remeter para uma 

ideia de requinte e sobriedade.

Em termos de tipografia, o texto aparece composto em variantes da 

fonte Helvetica (regular nos textos e negro condensado nos títulos). Em 

alguns textos é também utilizada uma fonte com patilhas na variante 

itálica. Na capa e no rosto, o “M” aparece composto numa fonte com 

patilhas, na sua variante swash, o que confere um carácter clássico e 

requintado, e reforça o ar institucional que se pretende que um museu 

tenha.

CONTEXTO

O objectivo da publicação é o de promover os museus e o de cativar 

mais público para os mesmos. O trabalho foi encomendado pelo MNAA, 

e terá sido difundido através do próprio MNAA, e eventualmente por 

outras instituições e outros meios, uma vez que se destina a promover 

os museus, e deste modo faz sentido não ser distribuída às pessoas que 

já iam ao próprio museu. Não podemos saber como terá sido a recepção 

pelo público, mas pensamos que terá sido boa, dado o agradável aspecto 

gráfico da mesma.

INTERPRETAÇÃO

Os elementos representados não assumem nenhum simbolismo. A 

publicação pretende constituir-se como um exercício de expressivi-

dade tipográfica. A brochura pretende conjugar legibilidade e expressi-

vidade, sendo que a expressividade assume aqui um papel de destaque. 

Todas as páginas apresentam um carácter único com os textos compos-

tos de forma independente e sempre pretendendo chamar a atenção do 

leitor. É dado grande destaque à composição tipográfica.
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IMAGEM 20 B

Brochura Museus Porquê?
1972, MNAA
17 x x17 cm
20 pp. + capa + sobrecapa
Páginas
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Design Editorial: Conclusão

Através da análise genérica do conjunto de livros e brochuras recolhidos, 

e da análise sistematizada e aprofundada de cinco livros e cinco brochu-

ras, foi possível chegar a algumas conclusões relativamente ao design 

editorial na obra do designer Sebastião Rodrigues.

Relativamente aos clientes, podemos dizer que, na área do design 

editorial, Sebastião Rodrigues trabalhou sobretudo para museus (espe-

cialmente o MNAA), a Fundação Calouste Gulbenkian (cliente por exce-

lência nesta área), a Editora Verbo e o Estado português, através das 

instituições SNI e mais tarde SEIT (Secretaria de Estado da Informação 

e Turismo). A justificação para a lista de clientes nesta área ser bastante 

reduzida pode residir no facto de se tratarem de obras com algum 

porte e importância, e com o facto de outras publicações com menor 

intervenção (apenas ao nível das capas) estarem englobadas noutra 

categoria – capas.

No que diz respeito à tipografia, dos vinte e seis livros recolhidos, a 

maioria utiliza fontes com patilhas (dezanove) e apenas sete usam fontes 

sem patilhas. Nas dez brochuras que recolhemos, esse aspecto é mais 

equilibrado. Cinco usam tipos com patilhas e cinco tipos sem patilhas.

No caso dos livros que usam tipos sem patilhas, esses tipos são geral-

mente Helvetica ou Erbar. Erbar é uma fonte que Sebastião Rodrigues uti-

liza com bastante frequência em trabalhos para a FCG, nomeadamente 

livros de capa mole. Trata-se de uma fonte com um desenho humanista, 

o que a torna mais agradável para texto corrente. No caso das fontes com 

patilhas, elas são bastante variadas e vão desde o Garamond, ao Times, ao 

Bodoni ou à Century. São na generalidade tipos bastante legíveis (à excep-

ção do Bodoni que pode ser difícil de ler devido às hastes bastante finas e 

ao grande contraste). Os corpos de texto são geralmente adequados a 

uma boa legibilidade, assim como a entrelinha e a extensão das linhas.

No que concerne à organização das páginas, tanto nos livros 

como nas brochuras, as grelhas contemplam bastante espaço branco, 

que deixa as páginas respirar e confere um aspecto de qualidade aos 

objectos gráficos.

É frequente o uso de manchas em que uma das margens laterais é 

bastante maior do que as restantes, de modo a permitir colocar notas 

ou legendas ao lado do texto principal. As manchas tanto são assimétri-

cas como simétricas. É também comum que o início dos capítulos se 
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faça com uma página onde figura uma imagem de página inteira 

(página par) e uma página ímpar, em que o texto começa numa zona 

um pouco acima do centro da página, e onde, portanto, existe uma 

margem superior bastante grande.

Nas páginas de entrada das obras (sobretudo nas de maior volume) 

geralmente aparece uma página de anterrosto, uma dupla página de 

rosto, páginas especiais destinadas a informações secundárias, como a 

ficha técnica, páginas especiais para textos de introdução, e separadores 

que delimitam esta zona inicial da zona seguinte de texto principal. 

Também no final é usual figurarem informações secundárias. 

Nos livros de capa dura, as guardas assumem geralmente um papel 

decorativo, sendo frequentemente ilustradas com motivos relacionados 

com a temática geral das obras onde figuram. Neste tipo de encaderna-

ção também é muito frequente a existência da sobrecapa, geralmente 

impressa, e que assume a função de identificação e protecção da obra. 

Nestes casos, a capa é geralmente de tela e possui apenas o título na 

frente, e por vezes também na lombada.

Também em obras menores, como as brochuras, é frequente encon-

trar sobrecapa. Esta destina-se geralmente a tornar a brochura mais 

resistente e com maior volume, dado que por norma este tipo de publica-

ção possui poucas páginas.

Sebastião Rodrigues respeita de modo exemplar as hierarquias da 

informação. Títulos, legendas, notas e texto principal são todos apresen-

tados em corpos diferentes, de maneira a distinguirem-se com facili-

dade e assim tornarem o conjunto mais legível.

Outra característica tipográfica regular nas suas obras é o facto de no 

primeiro parágrafo de um texto não se fazer abertura de parágrafo, por 

não ser necessário marcar uma separação entre blocos de texto.

Na maioria das suas obras, a imagem assume um papel principal e a 

sua apresentação é bastante importante, assim como a qualidade de 

representação. Ainda mais quando se trata de catálogos de arte, género 

em que Sebastião Rodrigues trabalhou bastante e no qual se notabilizou 

pelos resultados de excelência. É muito frequente o uso de imagens 

recortadas, sobretudo quando se trata de apresentar esculturas ou objec-

tos tridimensionais. Tal confere bastante limpeza e realismo aos objec-

tos, evitando a distracção de fundos ou objectos envolventes. Este é um 

aspecto que requer grande perícia técnica, tanto da parte do designer, 
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como da parte da pré-impressão, que tem que conseguir fazer o recorte 

de uma forma natural e sem imperfeições.

Em grande parte das obras, as imagens são reproduzidas apenas a 

preto, e quando isso acontece é frequente a impressão ser feita em roto-

gravura, por ser um processo que permite uma excelente qualidade de 

impressão, sobretudo ao nível do preto. Quando se trata de catálogos de 

arte, a impressão é geralmente a quatro cores, sobretudo nos trabalhos 

mais tardios, em que a impressão offset e a quadricromia já estavam 

mais desenvolvidas. Nos primeiros trabalhos, é por vezes utilizado um 

artifício que consiste na aplicação de zonas de cor directa sobre imagens 

fotográficas impressas a preto. Esta solução confere vivacidade aos objec-

tos gráficos, sem no entanto, constituir uma impressão fotográfica a 

cores. É também uma solução económica, pois com duas ou três cores 

directas é possível dar a sensação de que a publicação é impressa a cores.

Comparativamente com um livro, uma brochura (na acepção desta 

classificação) é sempre um objecto menor, e portanto, necessariamente 

diferente. Na obra de Sebastião Rodrigues, os livros assumem um papel 

de destaque, sobretudo os grandes catálogos, que revelam um grande 

cuidado e uma grande perícia tanto do ponto de vista da planificação e 

do design, como do ponto de vista da técnica de pré-impressão, impres-

são e acabamento. Contudo, de uma maneira geral, livros e brochuras 

não apresentam grandes diferenças relativamente à maneira como a 

tipografia é encarada, sempre tendo em vista uma boa legibilidade e, ao 

mesmo tempo, uma expressividade e um carácter de qualidade dos 

objectos, qualquer que seja a sua natureza.
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2.2. Capas

2.2.1. O conceito moderno de capa de livro

“The book jacket evolved from a simple utilitarian object into a highly 

visual and conceptualized means of communication.” 31

“Há momentos em que somos confrontados com uma variedade de 

direcções. Podemos estar numa encruzilhada, numa confluência de 

caminhos ou perante uma série de portas ou corredores, sem saber o que 

está do outro lado ou no final deles. Como indicação daquilo que podemos 

encontrar, temos apenas a porta de entrada ou o início do caminho, 

cada um deles anunciando o que se encontra do outro lado. Esta é uma 

das belezas das portas de entrada que constituem as capas dos livros.”32

Nos primeiros tempos, os livros eram encadernados à mão, com capas 

de materiais como madeira, pele, prata, ouro ou marfim. Muitas des-

tas capas eram decoradas, mas dessa decoração não fazia parte o 

título da obra, que só aparecia no interior. A capa tinha uma função 

de proteger o interior, considerado precioso, devido aos custos de 

reprodução, primeiro à mão pelos copistas e mais tarde já com a 

impressão tipográfica. Porém, no século XIX os materiais das capas 

foram substituídos por tecido e papel, o que possibilitava a impressão. 

Contudo, nestes primeiros tempos era habitual que os livros tivessem 

uma sobrecapa, usada apenas como meio de protecção das páginas, 

como um embrulho etiquetado, sem apresentar ilustração e sem dar 

importância ao design, e que na maior parte dos casos se deitava fora 

após a compra do livro. Só a partir da década de 1890 é que as capas 

começaram a ser encaradas como um meio com a possibilidade de 

atrair a atenção de potenciais compradores, e começaram a ser mais 

cuidadas. Facto que se exponenciou no final da primeira década do 

século XX, em que as capas dos livros começaram a enraizar-se como 

uma ferramenta promocional, e o seu design passou a receber mais 

atenção.33

O pós I Guerra Mundial foi um período marcado por um desenvol-

vimento dos mercados, em que os produtos embalados e com marca 

eram preferidos relativamente aos que eram vendidos avulso. Os 
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livros seguiram esta tendência, levando os editores a criar identida-

des visuais para as editoras, e a criar grafismos, consoante os diferen-

tes géneros de livros, o que permitia a sua mais fácil identificação e 

constituía uma vantagem para os leitores.34

No seguimento do dinamismo desta competição comercial entre os edito-

res, e das condições económicas recessivas do início da década de 1930, sur-

giram os livros de bolso – edições baratas, de capa mole, destinadas a uma 

larga distribuição. O primeiro projecto neste sentido foi levado a cabo pela 

editora alemã Albatross, em 1932. Os livros Albatross adoptavam um formato 

pequeno (112 x 181 mm), que se aproximava das proporções do rectângulo 

de ouro, usavam fontes sem patilhas, criadas por Stanley Morison (entre 

outros) utilizavam um código de cores para cada género literário (por exem-

plo, amarelo para tramas psicológicas e para ensaios, laranja para histórias 

curtas e de humor, vermelho para histórias de aventura e crime, etc.) e 

tinham a figura de um albatroz como marca gráfica. Outra inovação da 

Albatross foi a introdução das sobrecapas nos livros de capa mole, inicial-

mente em celofane transparente, e depois de 1933 em papel impresso com 

o mesmo motivo da capa. A II Guerra Mundial conduziu ao fim este pro-

jecto,35 mas o seu legado ficaria e repercutir-se-ia noutro projectos.

Em 1935, em Inglaterra, Alen Lane criou a Penguin Books, baseada nas 

mesmas premissas, mas que conseguiu um alcance extraordinariamente 

maior, prolongando-se até aos dias de hoje. A editora Penguin pretendia 

revolucionar o mercado dos livros, disponibilizando pelo mesmo preço 

de um maço de cigarros, uma oferta editorial de qualidade. Allen Lane 

tinha como objectivo conseguir converter aqueles que pediam livros 

emprestados em compradores de livros, e tornar o livro num bem de 

consumo acessível e generalizado. Para tal, produzia livros de pequeno 

formato, de capa mole, pensados de maneira a que a sua produção fosse 

económica, mas nunca descurando a qualidade gráfica.

A editora Penguin desenvolveu a criação de uma nova marca e de uma 

identidade para as colecções, identificando também os géneros literários 

por um código de cores, e cuidando do aspecto gráfico e tipográfico das 

publicações.36 Pode considerar-se que se inspirou no projecto Albatross, 

mas que o desenvolveu e levou bastante mais longe. Nos EUA, e de modo 

semelhante, surgiu em 1939 a Pocket Books, um projecto com o mesmo 

intuito, criado por Robert de Graff.
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A criação dos livros de bolso, o modernismo e a definição mais concreta 

dos traços da profissão de designer gráfico (que ocorreu de maneira mais 

vincada no pós II Guerra Mundial, mas que foi um culminar de todo o 

percurso do século XX), contribuíram para um enorme desenvolvimento 

do design das capas de livros, que se tornaram objectos mais cuidados, 

com uma integração sofisticada de tipografia e imagem.37

Nos anos 60, estes desenvolvimentos, aliados à descoberta da impres-

são a cores barata, e de instrumentos como o aerógrafo ou a Letraset, 

proporcionaram um período extremamente rico no design das capas de 

livros, que nos anos 70 se tornou mais reticente e nostálgico, tendo 

havido, segundo Alan Powers38, uma perda de criatividade.

Grande parte da obra de Sebastião Rodrigues foi criada precisamente 

nas décadas de 1950, 1960 e 1970, coincidindo com este período rico em 

inovação gráfica, ainda que a realidade em Portugal não fosse a mesma 

dos países anglo-saxónicos e de outros países europeus.

“O desafio criativo que se coloca ao designer é exigente mas altamente 

compensador; trata-se de criar uma porta de entrada para o mundo 

que o livro representa.”39

Num mercado competitivo como é o dos livros, uma capa precisa de se des-

tacar das que a rodeiam. E isso não é tarefa fácil nem uma ciência exacta. No 

sentido de conseguir essa captação de atenção, tanto pode ser utilizada uma 

estratégia de comunicação mais discreta como outra mais gritante. Pode 

estabelecer-se um paralelismo entre esta chamada de atenção e aquela que 

é feita pelas embalagens. No entanto, um livro é muito mais do que uma 

embalagem, pois carrega uma maior profundidade. “As capas dos livros 

actuam como uma ponte comunicacional entre a riqueza de um texto, que 

actua à sua maneira na consciência do público, e o mundo físico real.”40

É essencial que uma capa de livro seja pensada para ser vista a várias 

distâncias, para ser manuseada de diversas maneiras e para estabelecer 

uma relação “física” com o leitor. “O design das capas de livro ajuda a 

fazer de um livro algo mais do que mera informação, ajuda a fazer com 

que algo que, ainda que tenha muitos milhares de clones, estabeleça 

uma relação com o leitor.”41 Por vezes, essa relação é maximizada usando 

materiais menos convencionais para a impressão das mesmas.
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Reforçando a importância desta relação física, está o facto de o manusea-

mento do livro ser indispensável para a total compreensão da sua concep-

ção. “(...) Absolutamente nada consegue substituir o acto de pegar no livro 

real com as próprias mãos (...) A nossa ligação emocional e intelectual com a 

presença física das coisas é mais essencial do que por vezes imaginamos. É 

por isso que os livros continuam a ser tão apelativos e desejáveis.” 42

A criação de uma capa constitui uma oportunidade e um desafio para o 

designer. A oportunidade de interpretar o conteúdo de acordo com a sua 

sensibilidade, e o desafio de que essa interpretação capte a atenção e os lei-

tores. “Os romances... também desafiam o designer e dão-lhe liberdade para 

sugerir através da capa não só qual pode ser o conteúdo do livro, mas tam-

bém as suas qualidades especiais, o seu singular espaço imaginativo.”43

Um aspecto bastante importante na concepção de uma capa de livro é o 

facto de o mesmo pertencer ou não a uma colecção. Este é um factor 

decido pelo editor, mas que influencia determinantemente o trabalho 

do designer. A capa de um livro que pertença a uma colecção tem que 

manter, ao mesmo tempo, uma ideia de unidade (entre volumes) e a indi-

vidualidade de cada capa, o que pode constituir um aspecto difícil de 

alcançar. “Para ser capaz de (...) unificar ou uniformizar sem perder per-

sonalidade, há que encontrar um ponto comum. Esta é uma das tarefas 

mais difíceis de concretizar, pois as opiniões relativas a esse ponto 

comum são invariavelmente distintas.”44

Não obstante esta dificuldade, as colecções são muito frequentes, o 

que se justifica pelos diversos aspectos positivos inerentes às mesmas. 

Numa colecção de livros, os leitores sentem prazer em completar a colec-

ção e existe a vantagem de lhes ser apresentado um conjunto de obras 

previamente seleccionadas e unificadas.

Ao longo da sua carreira Sebastião Rodrigues realizou inúmeras capas 

inseridas em colecções, umas com requisitos mais rígidos e outras em que 

a liberdade criativa era quase total. A área das capas foi uma vertente do 

seu trabalho em que a sua qualidade enquanto designer mais sobressaiu.

Na análise das capas, pudemos perceber que, o contexto, tanto a mon-

tante, como a jusante, é bastante semelhante em todas as peças analisa-

das. Tal faz sentido, uma vez que o designer era o mesmo e que o tipo de 

clientes era bastante uniforme.
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No contexto a montante, os objectivos do objecto de design, as parti-

cularidades de quem encomendou e os participantes na realização são 

constantes para todas as capas.

Quanto aos objectivos do objecto de design, todas as capas preten-

dem chamar a atenção para a obra e constituir-se como objecto gráfico 

de resumo da própria obra. E, dado o carácter comercial de qualquer 

obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demar-

car-se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada. 

Quanto às particularidades de quem encomendou, todas as capas 

foram encomendadas por editoras, a maioria de grande renome nacional 

e de grande relevo nas décadas de 60 a 80. Quanto aos participantes na 

realização, uma vez que Sebastião Rodrigues trabalhava de modo bas-

tante solitário, não considerámos para esta categoria outros intervenien-

tes que não o próprio designer, pese embora o facto de este trabalhar de 

modo bastante próximo das gráficas (sobretudo numa fase mais tardia 

da carreira). No contexto a jusante, também a maneira como foram 

difundidas e a maneira como foram recebidas pelo público se manteve 

idêntica em todas as capas. Supõe-se que a difusão dos livros ocorresse 

da maneira habitual, através da sua distribuição por livrarias em todo o 

país, e sobretudo nos principais centros urbanos. Quanto à recepção por 

parte do público, podemos apenas conjecturar. No entanto, tratando-se 

de autores de renome e de obras na sua maioria de destaque, e dadas as 

qualidades gráficas do designer, podemos considerar que as capas tive-

ram boa aceitação, contribuindo, assim, para o sucesso total da obra.

De modo semelhante, no campo da interpretação dedicado às influên-

cias de outras obras e à legibilidade e expressão, se verificaram constan-

tes na análise. Quanto às influências de outras obras, não se verificaram 

no conjunto de capas recolhidas. Quanto à legibilidade e expressão, as 

capas, dada a sua natureza, pretendem acima de tudo destacar-se pela 

expressividade. O seu objectivo principal é simultaneamente o de cha-

mar a atenção do público e constituírem-se como um resumo ou porta 

de entrada na própria obra. A quantidade de texto é pequena, pelo que a 

legibilidade é relativamente fácil de alcançar e a expressividade assume 

uma importância reforçada.
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2.2.2. Análise de capas de Sebastião Rodrigues

Capa “Gente de Vieira”

1949, ETA

20,1 x 28 cm

DESCR IÇÃO

A capa representa um homem e uma mulher com trajes de pescadores, 

um barco, um elemento abstracto semelhante a uma janela com grades, 

o nome do autor, o título da obra e o símbolo da editora.

O motivo da capa prolonga-se pela contracapa, existindo nesta mais 

elementos gráficos abstractos que remetem para construções metálicas, 

e também um elemento laranja, semelhante a um “O” recortado de 

forma irregular.

O autor da obra, António Vitorino nascido em 1886, foi um poeta e 

escritor de tendência neo-realista, que conviveu com Mário Dionísio, 

Alves Redol e Manuel da Fonseca, tendo feito parte da Voz do Operário. 

Escreveu sobretudo sobre a vida e as gentes da praia de Vieira de Leiria, 

de onde era natural.

A obra “Gente de Vieira”, constituída por cinco contos – Luiz André, 

Maria do Rosário, Ti Luzia Tocha, Nazário e «Naufragados» do Salsinha – 

tem um carácter neo-realista e retrata a vida, o esforço e os anseios dos 

pescadores e das gentes da Praia da Vieira.

“– Mãe, tenho esta dor imensa de ser pobre! Os pobres, ou deviam mor-

rer todos quando nascem... ou... não sei… Mas isto assim não está bem. 

Ser pobre é desgraça grande demais para que possamos andar sempre 

com ela. 

A velha murmura: 

– E há tantos anos que eu sou pobre ... 

– É verdade, vossemecê há sessenta e oito anos; eu há quarenta e dois; 

os meus filhos, o mais velho há doze e o mais novo há quatro, e sê-lo-

-ão toda a vida. Mas isto é castigo, mãe, isto é castigo? Sessenta e oito 

seus, quarenta e dois meus e doze do meu filho são cento e tantos anos 

de pobreza! Cento e tantos anos de miséria! (...) Não mãe, não! Ou 

devíamos morrer todos à nascença .... ou ... não sei ... não sei...”45
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A imagem central da capa representa um casal de pescadores e um barco, 

pelo que se adequa ao tema que trata – a dura vida das gentes de uma 

zona piscatória.

No campo do design, podemos observar que não existe nenhuma 

estrutura geométrica marcada. Podemos constatar que o título da obra 

aparece na zona superior da capa, centrado na largura. O nome do autor 

aparece alinhado à direita. A ilustração define vários eixos visuais verti-

cais, que transmitem um carácter esguio à capa.

A capa é impressa com quatro cores directas: dois tons de laranja, 

azul e preto.

Em termos tipográficos, o tipo de letra utilizado é um tipo com pati-

lhas moderno, provavelmente Bodoni, na sua versão itálica. Tal confere 

alguma graciosidade à capa, o que contrasta com a temática central.

O aspecto visual da capa baseia-se na ilustração que representa um 

casal de pescadores e um barco. Trata-se de uma ilustração com base no 

desenho à mão livre e que é bastante representativo do tipo de traço do 

designer. Existem desenhos de estudo para a capa em questão, que 

demonstram a busca pela forma final da ilustração. Através desses estu-

dos, podem interpretar-se os dois círculos presentes no barco como se 

fossem dois olhos, o que remete para a ideia de um peixe visto de frente.

IMAGEM 21

Capa Gente de Vieira
1949, ETA
20,1 x 28 cm
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CON T EX TO

Quanto ao contexto da obra, temos apenas a referir 

que foi encomendada pela Editorial Técnica e Artís-

tica, uma editora com pouca notoriedade na época, 

dado o pequeno número de obras publicadas (apenas 

sete na Biblioteca Nacional de Portugal).

IN T ER PR ETAÇÃO

A imagem central da capa representa um homem e uma 

mulher, que pela caracterização e pela temática, se adi-

vinha que sejam pescadores. O homem com o barrete 

típico dos pescadores e a mulher com um tabuleiro à 

cabeça. No corpo de ambos é perceptível o coração, o 

que se pode entender como um sinal dos sentimentos 

da “Gente de Vieira”, de que o livro fala. A figura do 

barco pode também ser entendida como a forma de um 

peixe, o que significa que, neste contexto, barco e peixe 

são a mesma coisa. O barco apenas existe para obter peixe e apenas faz 

sentido com o peixe. O peixe assume aqui um tamanho bastante 

grande, que revela a importância que tem na vida daquelas gentes.

Uma vez que a obra retrata as grandes dificuldades de quem vive do 

mar, podemos entender o elemento do lado esquerdo da capa, como a 

representação de uma janela com grades, que pode ser interpretada 

como uma prisão, como algo de onde as pessoas aqui retratadas não 

podem sair, dada a condição em que nasceram. 

Na lombada e contracapa existem outros rectângulos com formas, 

provavelmente metálicas, semelhantes a esta, que remetem para outras 

actividades, sobretudo a construção, às quais os pescadores se dedicam, 

quando no Inverno se vêem impossibilitados de pescar.

Na contracapa, na cor laranja, é representado um círculo recortado 

que poderá significar o sol. Possivelmente uma luz de esperança para 

gente de vida difícil, marcada pela pobreza e pelo trabalho árduo.

Todas as formas revelam uma rigidez e imperfeição no traço, o que 

vem reforçar a ideia de uma vida difícil.

Os vultos dos pescadores aparecem representados a preto, o que tam-

bém poderá significar luto, pelos náufragos constantes entre as gentes 

da pesca, que são também relatados na obra.

Cores
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46  A Casa de Bernarda Alba. 

[em linha]. Wikipedia: 

Consult. em 12/03/2013. 

Disponível em www: <http://

pt.wikipedia.org/wiki/A_

Casa_de_Bernarda_Alba>.

Capa “A Casa de Bernarda Alba”

1957, Editora Europa-América | Colecção Três Abelhas | n.º 11.

11 x 16 cm (lombada = 1 cm)

DESCR IÇÃO

A capa representa a figura estilizada de três mulheres juntas, assim 

como o título da obra, o nome do autor, o nome da editora e o símbolo da 

colecção, que no caso desta capa assumem grande destaque.

Bernarda Alba, a personagem central do texto, é uma matriarca domi-

nadora que mantém as cinco filhas sob vigilância implacável, transfor-

mando a casa onde vivem, situada num pequeno povoado em Espanha, 

num caldeirão de tensões prestes a explodir a qualquer momento. Com 

a morte do seu segundo marido, Bernarda decreta um luto de oito anos, 

submetendo as filhas à reclusão dentro de casa, com as janelas cerradas. 

Porém, duas das filhas estão apaixonadas por um mesmo galanteador 

das redondezas. Tal facto desencadeia no meio daquele luto uma disputa 

cruel e perigosa, com consequências trágicas. Lorca apropriou-se da 

ideia de uma casa sem homens para compor o tema central de La Casa de 

Bernarda Alba: o lugar da mulher na sociedade espanhola.46

A imagem central da capa representa três mulheres. As vestes que usam 

remetem para a ideia de um uniforme religioso, assim como a cruz que 

transportam ao pescoço. No entanto, o tema central não é a religião. A 

obra trata sobre uma família só de mulheres que vive em luto decretado 

pela mãe, enclausuradas em casa, pelo que a imagem é simbólica.

Ao nível do design, não existe uma estrutura geométrica muito percep-

tível na organização dos elementos que compõem a capa. No entanto, as 

palavras “Bernarda” e “Alba” encontram-se centradas na largura da capa 

e relativamente uma à outra. A capa é impressa com três cores directas: 

roxo, vermelho e preto. No que diz respeito à tipografia, o tipo de letra 

utilizado é um tipo com patilhas transicional, provavelmente Times, o que 

confere um carácter bastante neutro e simples ao objecto gráfico.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pelas publicações Europa-América – editora de 

grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80, e faz parte da colec-

ção “Os livros das Três Abelhas”, que se destacou por ser uma das primei-

ras colecções de livros de bolso. 
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IN T ER PR ETAÇÃO

A imagem central da capa representa três mulheres vestidas com vestes 

religiosas e com uma cruz ao pescoço. Parecem tratar-se de três freiras, 

embora a obra relate a história de uma família de seis mulheres e não da 

vida de um grupo de religiosas. Contudo, na história, a mãe assume um 

papel autoritário e tenta impedir as filhas, jovens, de viverem a vida, 

obrigando-as ao luto, ao isolamento e ao celibato. Neste sentido, pode 

entender-se a opção do designer as representar deste modo, remetendo 

para a vida de isolamento que levam. São representadas apenas três 

mulheres, das seis que vivem na casa. Pode considerar-se que as três são 

as personagens principais: a mãe opressora e as duas filhas, cuja paixão 

pelo mesmo homem constitui o foco da trama.

A cor roxa assume aqui um carácter simbólico, remetendo para a ideia 

de tristeza, introspecção e espiritualidade. É uma cor que, na religião, 

remete para a ideia de morte. O uso de tal cor justifica-se com toda a 

atmosfera de densidade e drama que se vive na obra e com a morte que 

ocorre no final.

Cores

grelha | 

geometria

IMAGEM 22

Capa A Casa  
de Bernarda Alba
1957, Editora Europa-América
Colecção Três Abelhas | n.º 11.
11 x 16 cm (lombada = 1 cm)
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47  Rosamund Lehman,  

In Olivia, Lisboa, Ulisseia: 

1957. [prefácio], p. 10.

Capa “Olivia”

1957 Ulisseia

12,2 x 18,5 (lombada = 1,5 cm)

DESCR IÇÃO

A capa apresenta a fotografia de uma mulher de cabelo curto, de costas, 

ligeiramente virada para o lado direito, sobre um fundo vermelho. No 

canto superior esquerdo aparece o símbolo da editora, e no canto infe-

rior direito, o título e o autor da obra: a palavra “Olivia” repetida.

A obra consiste num romance passado na adolescência, que a persona-

gem principal, Olivia, relata na primeira pessoa, mas já na idade adulta. 

O livro foi escrito anonimamente, adoptando o seu autor/autora o nome 

de Olivia, e contando a própria história de Olivia.

“Heroísmo apaixonado, espontaneidade que nunca foge ao equilíbrio, 

estilo perfeito (...) a extraordinária frescura de tom, a violência dos 

sentimentos que a heroína experimenta ao contacto dos outros seres 

são bem de uma rapariga; mas a densidade e o equilíbrio do pensa-

mento levam-nos a crer que a autora é uma mulher de idade madura.”47

A imagem central da capa consiste na fotografia da mulher jovem, e dado 

que a obra retrata a história de uma mulher jovem, pode considerar-se que 

esta seja a sua fotografia, o que faz com que tema e imagem se adeqúem. 

Em termos de design, a capa possui poucos elementos e a sua estru-

tura é bastante simples, não sendo perceptível uma grelha subjacente à 

disposição dos elementos.

É impressa com três cores directas: vermelho escuro no fundo, preto 

na imagem e amarelo no título. A cor de fundo prolonga-se pela lombada 

e contracapa. A rede da fotografia prolonga-se pela lombada e até 7,3 cm 

do limite da contracapa. A zona sem esta rede recebe o título e número 

da colecção e o nome da editora.

O tipo de letra utilizado é um tipo com patilhas transicional, prova-

velmente Times, em caixa alta. É um tipo que exprime elegância e ao 

mesmo tempo uma presença forte. O facto de título e autor serem a 

mesma palavra (repetida) confere uma limpeza e uma elegância acresci-

das à capa. A fotografia de uma mulher de costas que constitui o ele-

mento central é da autoria de António Sena da Silva.
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CON T EX TO

A capa foi encomendada pela editora Ulisseia, bastante importante em Portu-

gal nas décadas em estudo. Presume-se que a difusão do livro tenha ocorrido 

da maneira habitual e que a recepção pelo público na altura da sua difusão 

(1949) tenha sido boa, em parte também devido à qualidade do grafismo. 

IN T ER PR ETAÇÃO

A imagem central da capa apresenta uma mulher jovem, de cabelo curto, de 

costas, ligeiramente virada para o lado direito. O facto de esta mulher estar 

de costas, pode significar que está a olhar para o passado, uma vez que a 

história é precisamente um relato, feito por uma mulher, do seu passado, de 

um amor vivido no fim da adolescência. O facto de estar de costas também 

pode estar relacionado com o facto de a autora da obra ser anónima, e Olívia 

ser o seu pseudónimo, e ao mesmo tempo o nome da personagem principal.

A cor de fundo, um vermelho escuro e intenso, pode estar relacionada 

com uma simbologia ligada ao amor e à paixão. Trata-se de uma capa 

que tem como base uma fotografia e que resulta num aspecto visual 

bastante simples, limpo, claro, legível, equilibrado e requintado.

Cores

grelha | 

geometria

IMAGEM 23

Capa Olivia
1957, Ulisseia
12,2 x 18,5 (lombada = 1,5 cm)
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Capa “Uma Mulher em Berlim”

1957, Editora Europa-América | Colecção Século XX | N.º 8.

14 x 19,5 cm (lombada = 2,5 cm)

DESCR IÇÃO

A capa em análise apresenta duas imagens, cada uma com parte de um 

rosto de mulher. Numa das imagens, a mulher encontra-se a olhar para 

o lado esquerdo, ou como que para trás, e na outra, com um dos olhos 

quase fechado, como se estivesse a olhar para baixo. Em todo o fundo da 

capa é representada uma textura formada por textos, em que algumas 

letras se encontram sumidas ou com manchas sobrepostas, e assim 

imperceptíveis, como se de jornais velhos se tratassem. Trata-se de um 

aspecto plástico propositado. Este texto vale como textura e não como 

palavra. A esta textura são sobrepostas barras de cor, que formam uma 

quadrícula. Tanto as cores como a textura de fundo se prolongam pela 

lombada e contracapa. As badanas apresentam apenas texto. Tratam-se 

de imagens que transmitem tristeza e melancolia.

“Uma Mulher em Berlim conta a história de Elsa, uma mulher dividida 

entre o amor de dois homens, entre duas vidas e dois mundos, tem evi-

dente actualidade, tem ainda um tom de reportagem, de testemunho.

A narrativa é redigida na primeira pessoa; e é a própria Elsa que fala, 

que conta a sua aventura, uma aventura que se passa na Alemanha 

nos perturbados dias do após-guerra, em Berlim, uma grande cidade 

dividida que a pouco e pouco se vai reconstruindo.

E os homens também vão reconstruindo as suas vidas, e as suas espe-

ranças, e os seus sonhos.

Elsa tem a seu favor o ser bela – a sua beleza atrai os outros; tem con-

tra si a faculdade de se apaixonar que a impele para os outros, que a 

une e separa dos outros. O amor é a vida de Elsa. É o amor que a coloca 

na situação ambígua de se dividir por dois homens: Dieter e Erwin. 

Dieter traz-lhe a calma, a segurança, a tranquilidade, a imaginação. 

Erwin traz-lhe a inquietação, o mistério, a instabilidade. Ambos não 

são livres: Dieter é casado, Erwin oculta um segredo. Ambos dão-lhe 

felicidade e ambos a desgostam, a desiludem. Elsa – a mulher de Ber-

lim – divide-se como a sua cidade: entre dois homens, entre dois mun-

dos, entre o passado e o futuro.



335 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

48  Christine Garnier,  

Uma Mulher em Berlim, Lisboa, 

Editora Europa-América: 

1957. [Colecção Século XX | 

N.º 8]. Texto reproduzido  

na badana da capa.

Elsa não é feliz. Vive na incapacidade de escolher nela própria, uma das 

duas mulheres em que se divide. Entre Dieter, o capitalista individualista 

e liberal, e Erwin, o proletário, Christine Garnier obriga Elsa a escolher. 

Mas não é a escolha de uma mulher consciente. Não se trata de um acto 

de vontade. Simbolicamente a escolha de Elsa é um acto de desespero. O 

comboio que a leva, atravessando a fronteira que divide Berlim em duas 

cidades, em dois mundos, não transpõe apenas um abismo entre um 

Dieter perdido e um Erwin morto. Transpõe um abismo que se rasgava 

na própria vida de Elsa – entre o passado e o futuro.”48

As imagens presentes na capa representam uma figura feminina (que 

remete para a personagem principal da obra), e uma textura de jornal 

que se coaduna com o carácter de reportagem da mesma, e barras de cor, 

que representam as separações, as divisões, presentes na história.

Ao nível do design, podemos perceber uma grelha de construção da 

capa em análise. Esta divide-se em cinco colunas, definidas pelas barras 

de cor. E divide-se também em cinco linhas, sendo a linha do meio uma 

zona bastante mais larga, sem relação aparente com as outras medidas. 

É nesta zona central que aparecem as imagens e o título do livro. O 

nome da autora aparece na zona acima desta. Nenhum dos blocos de 

texto parece ter alinhamento definido.

A impressão é feita a quatro cores directas: laranja, vermelho, verde e 

preto, sendo que é visível um desacerto nas cores – o laranja e o verde 

aparecem fora de registo, o que se trata de um defeito de impressão.

O tipo de letra utilizado é um tipo sem patilhas condensado e a negro, 

provavelmente Helvetica, um tipo neutro e intemporal.

São apresentados dois excertos de duas fotografias do rosto de uma 

mulher, que constituem o elemento visual de maior importância na 

capa. A par deste, a textura de fundo, criada provavelmente por recortes 

de jornal, assume também um importante peso visual e confere uma 

linguagem muito própria ao objecto gráfico.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pelas publicações Europa-América, editora de 

grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. Supõe-se que a distribui-

ção terá ocorrido de modo regular e que a sua recepção por parte do público 

também tenha sido boa, assim como na generalidade das obras do designer.
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IN T ER PR ETAÇÃO

As imagens fotográficas que representam dois rostos de mulher, assu-

mem um significado importante na capa. Um dos rostos olha para o lado 

esquerdo, como se fosse para trás. O outro olha para baixo, num tom de 

introspecção e tristeza. Estes dois rostos podem simbolizar os dois amo-

res de Elsa. Por outro lado, as barras verticais e horizontais criam uma 

quadrícula que pode significar a separação, as divisões que a persona-

gem enfrenta. A viver na dividida cidade de Berlim, a personagem tam-

bém se divide entre o amor por dois homens bastante diferentes. Estas 

barras podem ainda remeter para uma ideia de prisão, de cativeiro em 

que Elsa vive, por não se conseguir libertar e por não ser feliz. A textura 

do fundo que remete para a ideia de jornais pode estar relacionada com 

o tom em que a história é escrita, como se fosse uma reportagem (a 

autora era jornalista), e também para uma ideia de trama, de história, 

que deixa correr muita tinta.

Cores

grelha | 

geometria

IMAGEM 23 B

Capa Uma Mulher em Berlim
1957, Europa-América
Colecção Século XX | n.º 8
19,6 x 30,6 cm
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49  Pó dos Livros: As Palavras 

Poupadas. [em linha]. 

Consult. em 05/04/2013. 

Disponível em www: <http://

podoslivrosvintage.blogspot.

pt/2013/05/as-palavras-

poupadas.html>.

Capa “As Palavras Poupadas”

1961, Arcádia | Colecção Autores Portugueses | n.º 27

11 x 17,5 cm

DESCR IÇÃO

A capa apresenta na metade superior uma renda, que remete para uma 

peça de roupa interior. E na metade inferior, representa um par de sapa-

tos de salto alto, dispostos descuidadamente. Ao centro apresenta o 

título e o nome da autora. No canto superior direito é apresentada a 

marca da editora.

“«As palavras Poupadas», livro da solidão, da incomunicabilidade dos 

seres humanos, raro desmentida por instantes mais do sonho que da 

vida. Onde esta obra ultrapassa decerto a anterior é na solidez da tex-

tura novelesca, no embrechado dos motivos, na arte de narrar em que 

à lição de Tchekov e de Mansfield se pode juntar a dos autores do «nou-

veau roman». Em suma, estamos perante uma obra realista, de corte e 

estilo autenticamente modernos mas na linha dos grandes contistas 

que não abdicam da ossotura da história nem do efeito surpresa.”49

A imagem apresentada remete para uma atmosfera de intimidade, com 

um cariz até eventualmente sexual, dado o carácter da roupa interior 

representada e a posição dos sapatos que parecem ter sido abandonados. 

O livro é constituído por vários contos, com uma temática de intimidade 

e de desabafo da autora, pelo que a imagem se adequa.

A nível da estrutura, a metade superior da capa apresenta uma tex-

tura de renda, como se se tratasse da barra de uma camisa de noite. O 

título é colocado ligeiramente abaixo do centro da capa, ocupando toda 

a largura da mesma. Por debaixo do título, o nome da autora aparece 

alinhado à esquerda. Na metade inferior, é representado um par de sapa-

tos, chegados ao lado direito do campo visual. O sapato esquerdo aparece 

alinhado com o centro da capa, tornando-se assim numa peça de desta-

que no conjunto. Nenhum dos sapatos é representado na sua totalidade.

A capa é impressa a duas cores – castanho e preto, sendo que o papel 

em que é impressa tem também uma tonalidade acastanhada, o que 

confere três tonalidades ao conjunto. São cores bastante neutras e discre-

tas, que transmitem alguma melancolia e tristeza.
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O título é composto numa fonte sem patilhas, 

de carácter neutro e intemporal. O nome da autora 

é composto num tipo com patilhas humanista, 

com um carácter mais datado e trabalhado.

Tanto a imagem da renda como os sapatos, são 

representações bastante simplificadas da reali-

dade, possíveis de imprimir em cores directas, 

sem recorrer a rede de impressão, mas sem per-

derem riqueza de pormenor e importância visual.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela Arcádia, editora de 

grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Supõe-se que a difusão e aceitação do livro tenham 

decorrido da maneira habitual. Embora não 

tenhamos dados concretos, podemos deduzir que 

a capa teve sucesso, uma vez que a obra também o 

teve e proporcionou até prémios à sua autora.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os sapatos assumem uma simbologia ligada à 

sexualidade feminina. A renda representada 

também remete para um carácter de intimi-

dade, pelo que as duas imagens se completam e 

reforçam a mensagem da capa, que pretende 

representar uma obra (romance) íntima e rela-

cionada com relações de amor e de sexualidade.grelha | 

geometria Tipografia

Cores

News Gothic

Fonte humanista  

com patilhas. 

Provavelmente Jenson.

IMAGEM 24

Capa As Palavras Poupadas
1961, Arcádia | Colecção 
Autores Portugueses | n.º 27
11 x 17,5 cm
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50  De Roberto, Os Vice-reis, 

Lisboa: Arcádia 1963 

[Colecção Encontro Especial | 

n.º 1], texto reproduzido na 

badana da capa.

Capa “Os Vice-Reis”

1963, Arcádia | Colecção Encontro Especial | n.º 1

14,5 x 20,5 cm (lombada = 5 cm)

DESCR IÇÃO

A capa em análise apresenta o título na parte superior, em grande 

destaque, seguido do nome do autor, e na metade inferior apresenta 

uma ilustração, composta pela cabeça de um homem coroado, dei-

tado, com cabelo e barba compridos, que parece ser proveniente de 

uma gravura antiga (dada a natureza do traço). A silhueta do corpo é 

formada por um rectângulo. Nesse rectângulo, existem duas formas 

a preto, também rectilíneas, que representam a capa que a figura traz 

vestida. Nessa capa são representadas quatro vinhetas tipográficas, 

que representam os adornos do vestuário. Do mesmo modo, o resto do 

corpo apresenta também a repetição de uma vinheta, que forma um 

padrão diferente.

Acima da figura, aparece um rectângulo preto ao qual se sobre-

põem dois círculos, dentro dos quais existe texto composto numa 

fonte gótica, que remete para a Idade Média. Não sobrepostas a este 

fundo existem mais oito círculos com o mesmo tipo de texto no inte-

rior. O conjunto deste rectângulo e dos círculos remete para a forma 

de uma árvore.

“A sua obra-prima, os Vice-reis (I Vicerè), publicada em 1894, é uma das 

obras mais importantes da literatura europeia. É a história da deca-

dência duma grande família nobre, os Uzeda, e de um tipo de vida, de 

uma época acabada. Todo um panorama de desagregação da socie-

dade meridional italiana, em pleno Risorgimento, nos é aqui dado, 

com uma acuidade de observação, e um sentido dos condicionamen-

tos temporais e sociais perfeitamente modelar.

A actualidade do livro apareceu realçada aquando da polémica que, 

há poucos anos, opôs Os Vice-Reis, ao famoso romance contemporâ-

neo de Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. As acusações feitas a Lam-

pedusa – que atingiram a suspeita de plágio, aliás sem fundamento – 

tiveram como contraponto a exemplaridade substancial e formal da 

obra de De Roberto, a sua perfeita integração nas modernas concep-

ções da novelística, o seu estilo progressivo e crítico.”50
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grelha

 geometria

Cores

IMAGEM 25

Capa Os Vice-Reis
1963, Arcádia | Colecção 
Encontro Especial | n.º 1
14,5 x 20,5 cm 
(lombada = 5 cm)
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Em termos de design e da estrutura geométrica, os elementos aparecem 

centrados na capa. Na metade superior aparecem os elementos textuais: 

título e autor, e na metade inferior os elementos pictóricos. Trata-se de 

uma estrutura bastante clássica, que vai ao encontro da temática princi-

pal da obra.

A capa é impressa a duas cores: vermelho e preto, que conferem um 

contraste bastante forte sobre o fundo branco.

O tipo de letra utilizado é um tipo humanista, em caixa-alta. O título 

está composto sem espaço de entrelinha e aparece com maior destaque, 

dado pelo tamanho e pela cor vermelha. Trata-se de um tipo de letra 

bastante sóbrio e clássico.

A imagem presente na capa trata-se de uma ilustração. Embora com 

um aspecto visual bastante complexo, se dissecada, nas suas várias par-

tes constituintes, pode perceber-se que é formada por elementos bas-

tante simples: duas vinhetas tipográficas (repetidas), uma gravura (da 

cabeça coroada), dois polígonos quadrangulares, dez círculos, um rec-

tângulo, e os membros inferiores, desenhados de forma também 

geométrica.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela Arcádia, editora de grande relevo em Por-

tugal nas décadas de 60 a 80. Supõe-se que a difusão do livro tenha ocor-

rido da maneira habitual e que a recepção pelo público na altura da sua 

difusão (1963) tenha sido boa. Ao nível específico do design, dadas as 

qualidades plásticas, adivinha-se que a capa terá tido bastante aceitação 

e contribuído para o sucesso total da obra.

IN T ER PR ETAÇÃO

O elemento de maior simbologia presente na capa é a figura coroada, 

que será, de acordo com o título da obra, um vice-rei. O facto de se encon-

trar na horizontal, deverá remeter para o facto de estar caído, o que 

resume a história do livro, que trata da decadência da classe social aris-

tocrática, e de tudo o que essa decadência envolve.

A ideia de decadência é reforçada pela disposição dos círculos, que no 

seu conjunto remetem para a imagem de uma árvore. O círculo que se 

encontra num nível abaixo, aparece como que a cair, o que sublinha a 

ideia referida.
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51  Alberto Morávia, Ambições 

Frustradas, Lisboa, Arcádia: 

1964 [Colecção Encontro 

Especial | n.º 5]. Texto 

presente na badana da capa.

Capa “Ambições Frustradas”

1964, Arcádia | Colecção Encontro Especial | n.º 5

15 x 21 cm (lombada = 5 cm)

DESCR IÇÃO

A capa em análise apresenta dois elementos principais, de natureza abs-

tracta, e o nome do autor e o título, em tamanho grande.

Ambos os elementos pictóricos parecem recortes mais ou menos irre-

gulares. Um deles (a azul) é formado por uma barra horizontal de onde 

crescem dois elementos em forma de “v”, e um elemento vertical, cor-

tado por uma forma semi-circular, com a concavidade para cima. O 

outro elemento (a preto) representa duas barras verticais, em que a da 

esquerda não é recta e a da direita é. Entre as duas, aparece um símbolo 

gráfico, semelhante a uma vírgula invertida ou a uma coma.

“Ambições Frustradas, que foi o segundo romance de Morávia, é talvez 

dos melhores exemplos dessa faceta tragedizante do autor e também 

da faculdade de transpor os termos tradicionais da tragédia-conflito 

individual para os do enquadramento social dos personagens, da sua 

oposição a um destino isolado. A ambição surge como uma paixão 

trágica, mas também como plena manifestação do egoísmo humano, 

em contraposição com a sociedade e os outros homens.”51

O romance conta a história de um jornalista italiano, que está prestes a 

ter um relacionamento com a filha de um homem muito rico. O protago-

nista ruma a um casamento de conveniência, e é visto pelas pessoas ao 

seu redor, como um alpinista social mesquinho.

O motivo gráfico representado a azul, remete para a ideia de uma 

árvore, com apenas três ramos, ladeada por dois arbustos.

Todos os motivos pictóricos representados são de natureza abstracta, 

pelo que a sua associação com o título e a natureza da obra são 

indirectas. 

Ao nível do design, não é perceptível uma estrutura geométrica mar-

cada na capa. Os elementos parecem dispostos de uma forma aleatória, 

sem que isso prejudique a harmonia da composição. O texto aparece ali-

nhado à esquerda, ocupando a maior palavra toda a largura da capa. O 

elemento pictórico a preto, alinha pela base da palavra “Alberto” (nome do 
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autor). O elemento pictórico a azul aparece dis-

posto por cima deste, mas sem existir, contudo, 

nenhuma estrutura construtiva subjacente.

A capa é impressa a duas cores: azul e preto, 

sobre fundo branco. Trata-se de uma capa com 

pouco contraste, devido à escolha de cores 

escuras, pouco saturadas.

Os tipos de letra utilizados são um tipo com 

patilhas transicional, provavelmente Baskerville e 

um tipo de letra sem patilhas geométrico, prova-

velmente Futura. São dois tipos de letra bastante 

diferentes no seu desenho e na sua origem, mas 

a sua combinação resulta de modo harmonioso.

A capa apresenta uma ilustração formada por 

dois elementos diferentes, mas com a mesma lin-

guagem. Estes remetem para recortes de papel, 

bastante utilizados no design gráfico modernista.

Cores

Fonte transicional. 

Provavelmente 

Baskerville

Fonte sem patilhas 

geométrica.

Provavelmente Futura.

grelha | 

geometria Tipografia

IMAGEM 26

Capa Ambições Frustradas
1964, Arcádia | Colecção 
Encontro Especial | n.º 5
15 x 21 cm (lombada = 5 cm)
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52  J. E. Cirlot, A Dictionary  

of Symbols. London and 

Henley: Routledge & Kegan 

Paul, 1971.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela editora Arcádia, editora de grande relevo 

em Portugal nas décadas de 60 a 80. Supõe-se que a sua difusão do livro 

tenha ocorrido da maneira habitual, e que a recepção pelo público na 

altura da sua difusão (1964) tenha sido boa, uma vez que a obra é de um 

autor de renome e deverá ter sido um best seller. Adivinha-se que, do 

ponto de vista do design, terá tido bastante aceitação, o que certamente 

contribuiu para o sucesso total da obra.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos centrais da capa são motivos abstractos, mas parecem ter 

uma simbologia inerente. O motivo a azul, pode ser entendido como 

uma coroa, que representa o poder. Está disposta numa posição de esta-

bilidade e com grande destaque. Pode entender-se que esta coroa está 

guarnecida com uma lua crescente, símbolo de prosperidade e de 

crescimento.

Numa interpretação diferente, este motivo pode remeter para a 

ideia de duas aves, em forma de “v”, impedidas de voar, como que 

enterradas no solo, o que pode estar relacionado com a frustração de 

que a obra fala. De acordo com a obra A Dictionary of Symbols52, todos os 

seres com asas simbolizam espiritualidade, pensamentos, fantasias, e 

neste sentido, as aves podem representar as ambições e os sonhos do 

protagonista, que se verão frustrados. O motivo pictórico a preto, 

poderá remeter para a ideia de um olho a espreitar por uma porta 

entreaberta, como sinal de oportunismo. A cor preta aqui remetendo 

para uma ideia de obscuridade e de sombra. O olho ao ser representado 

incompleto, entre uma faixa estreita, poderá sugerir uma visão pouco 

alargada, e também, dada a forma que adquire, pode remeter para 

uma lágrima, o que pode simbolizar o prenúncio do infortúnio que as 

intenções do protagonista lhe poderão vir a trazer. Este motivo aparece 

na vertical, com a base mais estreita do que o topo, o que transmite 

desequilíbrio, e que poderá remeter para a personalidade da persona-

gem principal. Por outro lado, este grafismo pode ser entendido como 

símbolo de intimidade. Representa uma vírgula, apresentada entre 

paredes, como se houvesse algo para dizer, algo por contar, um segredo, 

um mistério.
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53  Gisele Elsner, Os Anões 

Gigantes, Lisboa, Arcádia: 

1965. [Colecção Encontro | 

n.º 39]. Texto presente na 

badana da capa.

Capa “Os Anões Gigantes”

1965, Arcádia | Colecção Encontro | n.º 39

11,5 x 18,5 cm

DESCR IÇÃO

A capa em análise trata-se de uma capa bastante peculiar, pois não apre-

senta, como é habitual, o título na frente, mas sim na contracapa. Na capa 

aparece representado, a preto, o busto de uma figura feminina, na hori-

zontal, e abaixo dele, um asterisco. Na parte superior, aparece uma seta a 

apontar para trás. No canto superior direito, e sobrepondo-se em parte a 

esta seta, aparece um símbolo com a designação “Prix International des 

Editeurs – Prix Formenteur”, que indica que esta obra ganhou este prémio. 

A imagem da capa prolonga-se pela lombada, até à contracapa. Na lom-

bada, aparece apenas uma grande mancha preta (correspondente a uma 

parte do corpo da figura feminina representada). Na contracapa, aparece 

o restante corpo, na continuação da mesma mancha preta, na qual é 

aberta a branco a mão esquerda da personagem. O nome da autora apa-

rece sobre o fundo branco, e o título da obra sobre a mancha preta.

“O nauseabundo, o monstruoso, o macabro, o animalesco, a falta de 

pudor – são pontos de partida para a crítica cruelmente mordaz de 

uma pequena e sufocante burguesia que, por tanto se convencer da 

sua estatura gigantesca, acaba por ter vertigens. (...) Os Anões Gigantes 

são impostores que acreditam nas suas próprias imposturas. Daí a sua 

cautela: servem-se de lugares comuns em que julgam acreditar, tanto 

na fala como no pensamento. Daí a sua incredulidade: com receio de 

confundir os lugares comuns, acabam por confundi-los mesmo e 

sucede o que mais temiam: uma paródia.”53 

A obra consiste numa crítica à hipocrisia presente na sociedade alemã do pós 

guerra. A autora vivia o conflito de pertencer a uma família burguesa alemã 

e de defender os mais desfavorecidos, tendo ideais políticos de esquerda.

A imagem representada na capa parece não ter uma relação directa com 

o tema da obra, a não ser pelo “non-sense”, pelo sentido inesperado e até por 

uma certa provocação. A fotografia representada em alto contraste é uma 

fotografia da autora, cujo visual, bastante icónico, se baseia numa franja e 

em olhos grandes maquilhados. Existem até outras capas da mesma obra, 

da mesma altura em outros países, que utilizam a mesma fotografia.
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A fotografia da autora, numa posição inesperada (na horizontal) 

parece remeter para um tom de provocação e desafio das regras estabe-

lecidas, o que se adequada à natureza do texto. Do mesmo modo, a posi-

ção do título, na contracapa também reforça esta ideia subversiva. A seta 

vermelha aponta para trás, o que pode ter a função de levar o espectador 

a virar o livro e ver o título. Por outro lado, pode ter um segundo signifi-

cado, relacionado com um sentido inverso, com uma atitude retrógrada, 

ligada aos ideais do passado, que a autora critica com a obra.

No que concerne ao design, a disposição dos elementos não segue 

nenhuma estrutura geométrica perceptível. A fotografia aparece maiori-

tariamente na metade inferior da capa, e em grande destaque, na parte 

superior, aparece a seta virada à esquerda. O símbolo do prémio aparece 

como se se tratasse de um carimbo colocado aleatoriamente. Sobrepõe-

-se em parte à seta. Também os elementos da contracapa não obedecem 

a estruturas muito marcadas. Apesar disso, toda a composição é bem 

conseguida e equilibrada.

A capa é impressa a três cores: vermelho (alaranjado), magenta e preto.

Relativamente à tipografia, o apelido da autora aparece composto na 

fonte Ringlet, bastante feminina e com um carácter ornamental. O nome, 

assim como o título da obra, aparecem compostos em Playbill, uma fonte 

IMAGEM 27

Capa Os Anões Gigantes
1965, Arcádia | Colecção 
Encontro | n.º 39
11,5 x 18,5 cm
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egípcia, com patilhas quadradas, que assume um carácter forte e pesado. 

Os dois tipos de letra têm, assim, linguagens opostas, um delicado e 

feminino e o outro forte e masculino. O til da palavra “anões” assume a 

forma de um “c”, com a abertura virada para cima, o que confere perso-

nalidade e singularidade ao grafismo.

A fotografia, representada em alto contraste, apenas pela cor preta, 

trata-se de uma imagem graciosa, feminina, elegante, que se reveste de 

um carácter de irreverência pela posição em que se encontra.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela editora Arcádia, editora de grande relevo 

em Portugal nas décadas de 60 a 80. Supõe-se que a difusão do livro 

tenha ocorrido da maneira habitual. Uma vez que a obra teve bastante 

sucesso e proporcionou até prémios à sua autora, podemos concluir a 

capa acompanhou o sucesso da obra.

grelha | geometria

Cores
Playbill

Playbill

Ringlet
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IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos que se pode considerar que comportam uma simbologia 

na capa em análise são a seta (virada à esquerda), o asterisco e a posição 

da fotografia da autora. A seta, no sentido de direcção, pode remeter 

para uma ideia de retrocesso, de passado, de ideias ultrapassadas que a 

obra critica. Pode também assumir uma simbologia relacionada com o 

poder, em especial o poder masculino, e com a caça e a guerra, o que se 

adequa à temática da obra. O asterisco é um recurso bastante habitual 

em tipografia, que pode indicar uma nota de rodapé ou uma indicação 

secundária. Na capa em análise parece adquirir um valor apenas expres-

sivo e visual, remetendo para a ideia de uma flor e reforçando o aspecto 

feminino da capa. A posição da fotografia da autora, na horizontal, como 

se estivesse deitada, pode ser apenas um meio de chamar a atenção para 

a capa, ou pode ter um significado mais profundo, relacionado com uma 

ideia de protesto, dada a natureza da história.

Capa “Será Crime Ser Judeu?”

1968, Minerva | Colecção Autores do Nosso Tempo | n.º 20.

15 x 21 cm (lombada = 3 cm)

DESCR IÇÃO

A capa em análise apresenta no canto superior direito a estrela de David, 

com cerca de 25 mm de diâmetro, e apontando para a estrela, com 

grande destaque, uma seta estilizada. Os restantes elementos da capa 

são textuais. O nome do autor, o nome da obra, e um grande ponto de 

interrogação. Em cada uma das linhas, o texto vai aumentando de tama-

nho, adquirindo a palavra “Judeu” um grande destaque, assim como o 

ponto de interrogação que se lhe segue.

“Será Crime ser Judeu? (The Fixer) é a história de um homenzinho insignifi-

cante, de um pobre judeu sem eira nem beira, um topa-a-tudo que, por 

desgraça sua, viveu na Rússia dos czares, num período de virulento anti-

-semitismo. É assim que o autor no-lo apresenta, ao princípio, tímido, um 

pouco casmurro e intimamente revoltado com a miséria em que vive. 

Mas, a pouco e pouco, página a página, o homenzinho agiganta-se aos 

nossos olhos, adquire proporções de herói – honra que de bom grado 
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54  Bernard Malamud,  

Será Crime Ser Judeu?, Lisboa, 

Minerva: 1968. [Colecção 

Autores do Nosso Tempo,  

n.º 20]. Texto reproduzido 

nas badanas do livro.

dispensaria, tão cara lhe custou – e forçoso nos é respeitá-lo. O seu 

heroísmo é o heroísmo da dignidade humana, de uma dignidade simples, 

humilde, tão natural nele como a cor dos seus olhos ou o estigma de ter 

nascido judeu. É o heroísmo do pudor, do sofrimento consciente, da 

revolta e da inocência que não cede, que resiste a tudo, até à certeza de 

um fim cruel, de uma miséria física e espiritual sem limites. E seria tão 

fácil evitar esses tormentos! Bastaria confessar o crime que não cometeu, 

dizer a tudo que sim, apor uma simples assinatura numa folha de papel. 

Se o fizesse, deixá-lo-iam em paz, levá-lo-iam, até, para outro país, como 

sempre sonhara. As promessas são tentadoras, depois de anos passados 

num isolamento total, sujeito às maiores humilhações e ao tratamento 

mais degradante, numa abjecção e num sofrimento inenarráveis. Mas... 

Como confessar o que não fez? Como permitir que outras pessoas o ima-

ginem, a ele, Yakov Bok, judeu e topa-a-tudo de ofício, capaz da crueldade 

sem nome de assassinar uma criança? O pobre judeu agarra-se à verdade, 

à sua verdade, e só pede que o julguem, convencido, na sua simplicidade, 

de que os seus algozes seriam incapazes de o condenar, visto estar ino-

cente. Vive aferrado a essa esperança, à espera de um só dia que parece 

nunca mais chegar, de um dia em que será de novo um homem: o dia do 

seu julgamento, aquele em que poderá dizer em público que não come-

teu o nefando crime de que o acusam, que ele, Yakov, Bok, topa-a-tudo e 

judeu, seria incapaz de tirar a vida a uma criança. É uma verdade tão 

simples, tão evidente, que por força a aceitarão.

Ao ler este livro é impossível deixar de sentir um respeito sem limites, 

uma humildade muito grande perante o humilde topa-a-tudo que 

arrastou a sua cruz na distante e gelada Rússia czarista.”54

A história do livro cuja capa analisamos (The Fixer), passa-se na Rússia, 

em 1911, e tem como base um episódio verídico ocorrido com a morte de 

um menino católico que foi encontrado morto nos arredores de Kiev, 

mutilado e totalmente ensanguentado. Perante este crime bárbaro, os 

judeus, surgiram como uma espécie de bode expiatório, numa sociedade 

onde florescia o anti-semitismo. O crime foi atribuído a um oleiro judeu 

que trabalhava próximo da cena do crime, mas que estava inocente.

A imagem central da capa é formada pela Estrela de David e por uma 

seta que aponta para a mesma. A estrela de David é símbolo do judaísmo, 

pelo que a sua relação com o tema que representa é directa.
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No campo do design, não é perceptível uma estrutura geométrica mar-

cada na capa. O texto aparece num bloco, junto ao limite inferior da capa, 

numa composição alinhada à esquerda, sendo que cada palavra aparece dis-

posta numa linha diferente, e cada linha diferente, aparece num corpo dife-

rente também, sempre maior do que o da anterior. O ponto de interrogação 

aparece numa posição elevada relativamente à base da palavra “Judeu”, e o 

ponto deste sinal de pontuação aparece centrado relativamente a esta palavra. 

A estrela de David e a seta, encontram-se no canto superior direito da capa, 

não havendo relações entre as posições dos diversos elementos.

A capa é impressa a três cores directas: castanho, roxo e preto. O roxo 

e o preto são duas cores secundárias, que produzem um contraste de 

inesperado, mas ao mesmo tempo harmonioso.

Quanto à tipografia, os tipos de letra utilizados na capa são tipos sem 

patilhas, com um carácter neutro e intemporal, provavelmente o tipo 

Futura e o tipo Univers (apenas na palavra “Judeu”).

A capa é maioritariamente composta por texto, mas apresenta um 

pequeno elemento ilustrativo, que consiste na estrela de David e uma 

seta que aponta para a mesma.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela editora Minerva, 

editora de grande relevo em Portugal nas déca-

das de 60 a 80. A difusão e a recepção do livro 

terão ocorrido da maneira habitual, em parte 

devido ao design, que terá contribuído para o 

sucesso total da obra.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos centrais da capa, que se revestem 

de grande simbologia são a seta e a Estrela de 

David. A estrela de David é o símbolo que repre-

senta o judaísmo. A seta pode remeter para uma 

ideia de caminho a percorrer, como que se a 

estrela fosse um objectivo a atingir. Tal pode 

estabelecer um paralelismo relativamente à his-

tória cristã, da estrela que levou os Reis-Magos 

até Jesus. Pode assim, a estrela representar os 

IMAGEM 28

Capa Será Crime Ser Judeu?
1968, Minerva | Colecção 
Autores do Nosso Tempo | n.º 20.
15 x 21 cm (lombada = 3 cm)
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ideais, as crenças, a espiritualidade e o caminho da personagem principal 

(que se apresentam intimamente ligados à sua crença religiosa). A estrela 

aparece no céu. A posição da seta reforça essa posição, o que dá uma ideia 

de olhar virado para o céu, que pode estar relacionada com uma questão 

de fé e confiança no divino, que acompanha a personagem. Esta sujeita-se 

a humilhações e injustiças e aceita tudo isso confiante numa justiça que, 

no fim, transparecerá, e o deixará voltar a ser um homem. O grande ponto 

de interrogação sugere uma ideia de revolta, como se de um grito se tra-

tasse. Pode constituir uma antítese relativamente ao conjunto estrela/seta. 

A fé contraposta ao aspecto mais terreno do sentimento de injustiça, de 

um homem inocente, que se vê acusado. O facto de o texto aparecer com-

posto com cada linha sempre num corpo maior do que a anterior, dá uma 

ideia de progressão, de crescimento, o que se pode relacionar com o facto 

de a personagem ser ao início apresentada como um “homenzinho insig-

nificante” e aos poucos ir ganhando o estatuto de herói da história.

Também as cores utilizadas reforçam o significado das formas. O roxo 

remete para uma simbologia mística, espiritual e transmite uma ideia de 

introspecção. O castanho é a cor da terra, remete para uma ideia de estabi-

lidade, e de necessidade de segurança, mais ligada aos aspectos terrenos.

Cores

grelha | 

geometria

Univers

Futura

Tipografia
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55  Lie Down in Darkness (novel). 

[em linha]. Wikipedia, 

Consult. em 10/12/2013. 

Disponível em www: < 

http://en.wikipedia.org/wiki/

Lie_Down_in_Darkness_

(novel). consultado em 

10/12/2013.>.

Capa “Um Leito nas Trevas”

1968, Minerva | Colecção Autores do Nosso Tempo | n.º 10.

12,3 x 18,5 cm (lombada = 4 cm)

DESCR IÇÃO

A capa em análise apresenta, ao centro e no topo, o nome do autor. Imedia-

tamente abaixo do nome do autor, um elemento que remete para uma lua 

na fase crescente, com a concavidade virada para cima. De seguida apare-

cem quatro elementos gráficos, alinhados horizontalmente. O primeiro é 

parte de um automóvel luxuoso, o segundo a silhueta de uma mulher, o 

terceiro uma garrafa de bebida e o quarto um cadeirão trabalhado. A 

metade inferior da capa apresenta um fundo liso de cor verde seco, onde 

é disposto o título da obra, com a palavra “leito” destacada e escrita na 

vertical. Esta zona verde prolonga-se até à contracapa, mas a lombada não 

apresenta essa faixa de cor, apenas o título sobre fundo branco.

Um Leito nas Trevas (1951) foi a obra de estreia de William Styron, que 

com apenas 26 anos, lhe valeu um prémio. A história retrata uma família 

disfuncional, e começa com o funeral de Peyton Loftis, uma das filhas. Os 

eventos anteriores são contados em flashbacks pelos outros personagens. A 

jovem Peyton, psicologicamente vulnerável, é ligada ao seu pai. A mãe, 

Helen, é emocionalmente distante e opressiva. Detesta a filha Peyton, 

mimada e bonita, que ela considera como uma prostituta, e dedica todo o 

seu amor à filha deficiente, Maudie, não deixando nenhum afecto para 

Peyton ou para o próprio marido, Milton, que encontra consolo numa 

amante ocasional. Quando Peyton sai do círculo familiar, Milton, seu pai, 

que a adora e que é rejeitado por Helen, vira-se para o álcool. O casamento 

de Peyton, tal como os dos pais, é um desastre, e ela comete suicídio. A 

penúltima secção da história é relatada num estilo de corrente de cons-

ciência pela própria Peyton. Na última parte sugere-se que apenas os 

empregados negros da família Loftis sentem luto genuíno por Peyton. 

Styron incorporou na história muitas partes reais da sua cidade natal, e a 

personagem de Helen contém alguns elementos da sua própria madrasta.55

 “Um Leito nas Trevas é a história fascinante de Peyton Loftis, formosa 

filha duma próspera família da Virgínia, e das trágicas consequências 

das suas desesperadas tentativas para encontrar amor e compreensão. 

Mas é simultaneamente, um estudo penetrante da desintegração 
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56  William Styron, Um Leito 

nas Trevas, Lisboa, Minerva: 

1968. [Colecção Autores do 

Nosso Tempo | n.º 10]. Texto 

reproduzido na badana da 

capa.

duma família, e com ela da sociedade americana dos nossos dias, nos 

estados do Sul. Revela-se assim, um romance que é, ao mesmo tempo, 

uma obra de análise psicológica e um grande fresco social.”56 

As imagens representadas constituem um conjunto de símbolos identifi-

cativos da sociedade que representam. Todos os objectos representados 

remetem para uma ideia de luxo e requinte.

Do ponto de vista do design e da grelha / estrutura geométrica, a capa 

divide-se e duas zonas de cor distintas. O branco (cor do papel) na parte 

superior e o verde seco na parte inferior, ocupando um pouco mais do 

que metade da altura da capa. Na metade superior, branca, aparecem os 

elementos pictóricos, alinhados na horizontal. Os elementos textuais, e 

a figura da lua crescente, formam um eixo vertical, centrado na página. 

O cruzamento destes dois eixos forma uma cruz.

A capa é impressa com cinco cores directas: amarelo torrado, rosa, 

laranja, verde seco e preto. Dado que as cores vivas (amarelo, rosa e 

laranja) são utilizadas em pequenas quantidades, a capa assume um tom 

maioritariamente sombrio, em que o verde seco, quase cinza, e o preto 

assumem o maior destaque.

Os tipos de letra utilizados na capa são um tipo sem patilhas, com um 

carácter neutro e intemporal, provavelmente Helvetica condensado, um tipo 

de letra transicional, na versão itálica, no nome do autor e um tipo de letra 

moderno, provavelmente Bodoni itálico nas palavras “um” e “nas trevas”. Há 

um grande destaque tipográfico na palavra “Leito”, composta num corpo 

bastante grande, a negro, e colocada na vertical (a ler debaixo para cima).

Os excertos de imagens representados são provenientes de gravuras, 

do tratamento fotográfico a alto contraste e de desenhos do autor.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela editora Minerva, editora de grande relevo 

em Portugal nas décadas de 60 a 80. Supõe-se que a difusão e a sua recep-

ção tenham decorrido de modo normal.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos pictóricos da capa simbolizam o ambiente social em 

que a obra decorre. O carro, assim como o sofá, remetem para uma 

ideia de conforto e de luxo inerente à vida de uma classe favorecida 
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nos EUA dos anos 40/50. A garrafa e bebida 

simboliza o alcoolismo em que o pai caiu 

depois de a filha ter saído de casa. A mulher, 

representada em roupa interior e na cor rosa, 

remete para a intimidade, para a sexualidade, 

para o amor, características da personagem 

principal Peyton. A estes elementos pictóri-

cos, dispostos na horizontal, opõem-se os dis-

postos na vertical, o que forma uma cruz, 

que remete para uma ideia de morte, tema 

central da história. A própria palavra “leito” 

remete para a forma de um túmulo. E o facto 

de a capa ter como cor de fundo, uma cor 

escura, na metade inferior, também reforça 

esta ideia de enterrado. Como se na parte 

superior, os aspectos mundanos, na parte 

inferior a morte.

Cores

Helvetica Condensada

Bodoni

Fonte transicional, 

itálica

Tipografia

grelha | 

geometria

IMAGEM 29

Capa Um Leito nas Trevas
1968, Minerva | Colecção 
Autores do Nosso Tempo | n.º 10.
12,3 x 18,5 cm  
(lombada = 4 cm)
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57  Lua (simbologia). [em 

linha]. Porto: Infopédia, 

Porto Editora, Consult.  

em 12/05/2013. Disponível 

em www: <http://www.

infopedia.pt/$lua-

(simbologia)>.

Outro elemento de grande destaque na capa é a meia lua com a 

concavidade virada para cima. A lua simboliza a “feminilidade, passi-

vidade, fertilidade, periodicidade e renovação”. “Na astrologia, a Lua 

simboliza o subconsciente, a noite, a passividade, o sonho, a imagina-

ção ou o psiquismo e tudo o que é inconstante, transitório e instá-

vel”.57 Todas estas características simbolizam a personagem de Peyton.

Capa “Aureliano”

1972, Arcádia | Colecção Encontro | n.º 20

11,5 x 18,5 cm

DESCR IÇÃO

A capa em análise é constituída por vários recortes. Desses, sete são 

partes de fotografias e apresentam rede de impressão. Dois, são gra-

vuras e os restantes são apenas superfícies de cor. É também repre-

sentada a letra “L” (inicial de Louis Aragon), o apelido do autor “Ara-

gon”, por extenso, e o nome da obra Aureliano. No canto inferior 

esquerdo é representado um elemento também presente na capa de 

Ambições Frustradas (1963).

O elemento central da capa, é um rosto feminino cujo olhar se 

dirige para a esquerda. Este rosto é composto por dois recortes, colo-

cados lado a lado, e que suprimem a parte central do rosto, fazendo 

com que a distância entre os olhos seja muito pequena, e que o nariz 

e a boca não sejam representados na totalidade. Tal confere uma certa 

estranheza nas proporções, mas simultaneamente uma tridimensio-

nalidade e graciosidade à imagem.

Abaixo desta imagem central, aparece a fotografia das pernas de 

uma mulher vestindo uma mini-saia bordada. Acima da imagem cen-

tral, é representada a gravura de um motivo floral.

No topo da capa, ocupando toda a largura, aparece uma faixa de 

cor vermelha com o apelido do autor impresso a preto.

Do lado esquerdo do eixo central da capa, é representada a letra “L” 

aberta sobre um rectângulo. Abaixo desse elemento, dois recortes de 

fotografias, que representam rostos masculinos. À direita do eixo cen-

tral, existe outro recorte fotográfico cujo motivo não é identificável, e 

abaixo do mesmo, outro rosto feminino, de aspecto gracioso, numa 
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58  ARAGON, Louis, Aureliano. 

Lisboa: Arcádia, 1972. 

[Colecção Encontro n.º 20]. 

[Texto reproduzido na 

badana da capa].

escala menor. Abaixo do mesmo, um motivo circular, dividido em qua-

tro partes iguais. Sobre cada uma dessas partes, partes de uma rosácea. 

Também no lado direito, com orientação vertical, aparece o título da 

obra “Aureliano”.

“Foi no dia 3 de Outubro de 1897 que em Paris e de uma família 

burguesa, nasceu Louis Aragon, militante da Literatura, condeco-

rado por feitos no campo de batalha, político, director de jornais e 

duma editora, ensaísta, polemista, romancista e, acima de tudo, o 

poeta dos mais nobres anseios dos humildes. (...) Em pleno ambiente 

da Resistência localiza-se também o romance de amor entre Aure-

liano e Berenice, símbolos eternamente vivos da Humanidade dos 

nossos dias. Na verdade, Aureliano, agora apresentado ao público de 

língua portuguesa, patenteia bem a personalidade de Aragon, um 

homem que, no dizer de Claude Roy, «tem a vocação de estar pre-

sente no mundo que habita não como inquilino distraído mas como 

actor consciente»”58

A obra trata-se de uma história de amor, mas tem como objectivo uma 

crítica social e a defesa dos mais desfavorecidos. Os elementos represen-

tados sugerem uma linguagem que remete para a arte moderna, na ver-

tente do cubismo e do surrealismo, dada pela conjugação plástica de 

recortes de variadas proveniências. O autor foi um vulto importante na 

fundação dos movimentos Dada e Surrealista, em Paris. A estética pre-

sente na capa remete para aquele que é o contexto do autor, e relaciona-

-se também com a temática da obra, através das referências a figuras 

femininas e a uma figura masculina.

A disposição dos elementos não obedece a nenhuma estrutura geomé-

trica. É antes resultado de uma disposição de tendência aleatória, livre, e 

com um sentido plástico e expressivo.

A capa é impressa a três cores: vermelho, roxo e preto. São cores bas-

tante vivas, num contraste bastante forte, entre cores quentes.

Ao nível da tipografia, o apelido do autor é o elemento de maior 

destaque na capa. Para além de se apresentar num tamanho grande, 

ocupando toda a largura, e para além de estar sobre um fundo verme-

lho, é formado pela conjugação de dois tipos de letra, em que o “R” e 

o “G” estão compostos numa fonte humanista, similar à Trajan, e em 
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Cores

Palavra formada pela conjugaçao de dois tipos de letra:  

“R” e “G” fonte similar à “Trajan”.

“A” e “N” fonte sem patilhas, Helvetica condensada.

“O” forma circular.

Fonte sem patilhas,  

com efeito sombreado.

Tipografia

grelha | geometria

IMAGEM 30

Capa Aureliano
1972, Arcádia | Colecção 
Encontro | n.º 20
11,5 x 18,5 cm
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que as letras “A” e “N” são compostas numa fonte sem patilhas, prova-

velmente, Helvetica condensada. A letra “O” assume uma forma circu-

lar, totalmente preenchida. O título da obra “Aureliano” aparece com-

posto em caixa-alta, numa fonte sem patilhas e com um efeito 

sombreado. O uso da tipografia na capa vem reforçar a intenção 

expressiva de todo o conjunto, que se reveste de um carácter aleatório 

e plástico.

Em termos de ilustrações e fotografias, são representadas partes de 

várias fotografias e de várias gravuras, conjugadas de modo a consti-

tuir um todo. Mais do que ilustrar um título, pretendem constituir 

uma obra plástica, capaz de suscitar interesse.

CON T EX TO

A capa foi encomendada pela Arcádia, editora de grande relevo em Por-

tugal nas décadas de 60 a 80. A difusão deverá ter decorrido de maneira 

habitual e a recepção pelo público deverá ter sido boa, em parte tam-

bém devido à qualidade gráfica da capa, que deverá ter contribuído 

para o sucesso total da obra.

IN T ER PR ETAÇÃO

A composição das imagens colocadas ao centro, ainda que represen-

tando apenas partes, forma a imagem de uma mulher, vestindo uma 

saia curta e usando um ornamento na cabeça, que pode remeter para 

uma tiara. Dá, assim, a ideia de uma mulher moderna, jovem, e pelo 

ornamento, especial, como uma rainha ou princesa. O olhar, vivo e 

intenso, fixa-se num ponto, e reforça uma atmosfera de sedução. A 

figura masculina e a outra figura feminina são representadas de uma 

forma pouco marcada, como se fossem personagens secundárias. O 

elemento circular, no canto inferior direito, assemelha-se a uma rosá-

cea, e parece ter uma finalidade decorativa. No entanto, também 

pode remeter para uma ideia de espiritualidade, fazendo um parale-

lismo com as rosáceas da arquitectura gótica. No canto inferior 

direito, um símbolo gráfico (vírgula ou coma) entre dois traços, pode 

ser interpretado, como algo que está por dizer ou algo que se esconde, 

um mistério, uma intimidade.
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Capas: conclusões

Na divisão do trabalho do designer Sebastião Rodrigues por tipologias, con-

siderámos como “capas” aquelas em que o designer foi chamado a intervir, 

mas em que pode não ter tido qualquer participação no interior do livro.

Esta situação era bastante frequente na época em estudo e ocorria 

sobretudo no trabalho para editoras. O artista gráfico (como Sebastião 

Rodrigues se autodenominava), ou até mesmo o artista plástico era cha-

mado a criar a capa da publicação, ficando o interior a cargo da oficina 

tipográfica. Era uma maneira de conseguir que as capas tivessem mais 

interesse visual, e se destacassem num meio em que a competição comer-

cial se fazia notar. A capa funcionava, portanto, como um cartaz do pró-

prio livro e era um instrumento de captação da atenção, tendo como 

finalidade última a venda.

Dentro desta categoria, recolhemos 240 capas, todas elas realizadas 

para editoras; tanto para grandes editoras como a Arcádia, Europa-Amé-

rica, Minerva, Sá da Costa, Ulisseia, Verbo ou Bertrand, como para outros 

projectos editoriais de menor escala, como a Clássica, Editorial Técnico-

-Artística, Inquérito, Iniciativas Editoriais, Meridiano, Morais, Portugália, 

Seara Nova, entre outras.

Na sua maioria, estas capas dizem respeito a livros de ficção, mas tam-

bém existe com alguma importância o género ensaio. As capas realiza-

das para livros de ficção revelam geralmente mais interesse, uma vez 

que comportam um maior grau de simbologia, em que o aspecto poético 

do design é mais relevante. Tratam-se de objectos gráficos em que o 

designer faz a tentativa de resumir toda a obra e, ao mesmo tempo, ali-

ciar o leitor a entrar nessa mesma obra.

Através de uma análise dos exemplares recolhidos, podemos perceber 

que o trabalho de Sebastião Rodrigues, em termos de capas, se desenvol-

veu, sobretudo, nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980, sendo que a 

maioria dos trabalhos foram realizados nas décadas de 60 e 70. A capa 

mais antiga presente nesta recolha data de 1949, e trata-se da capa para 

o livro “Gente de Vieira”, de António Vitorino. A capa mais recente trata-

-se da capa para “Obras de António Ferro”, datada de 1987 (Verbo). Outros 

exemplos de capas recentes são também as das obras “Sem Tecto entre 

Ruínas” e “O Bosque Harmonioso”, de Augusto Abelaira e datadas de 

1982 (Sá da Costa), e a capa da “Nova Gramática do Português Contempo-

râneo”, datada de 1984 (Sá da Costa).
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A capa de “Gente de Vieira” é baseada numa ilustração do designer, e 

apresenta um carácter bastante mais manual e plástico, assim como a 

maioria das suas capas dos anos 50. As capas “O Bosque Harmonioso” e 

“Sem Tecto entre Ruínas” fazem uso da fotografia e da gravura. Os grafis-

mos são obtidos pela manipulação e conjugação de material pré-exis-

tente, e não pela ilustração manual. 

A nível da tipografia, tanto num caso como no outro, é notória uma 

preocupação e um cuidado, que se reflectem em letterings bem consegui-

dos e equilibrados. A capa para a “Nova Gramática do Português Contem-

porâneo” é constituída apenas por texto, composto em caixa alta, e em 

que um caracter (“P” da palavra “Contemporâneo”) apresenta uma varia-

ção swash, que reforça a elegância que o conjunto possui. A capa de 

“Obras de António Ferro” é também constituída apenas por texto, dife-

rindo no facto de ser texto composto numa fonte sem patilhas, com o 

nome “António Ferro” assumindo uma enorme importância no conjunto. 

A destacar ainda, o facto de existirem na capa duas barras de cor, que 

assumem um carácter expressivo. Toda a capa revela um aspecto forte, 

dinâmico e moderno, reforçado pelo facto de o texto estar disposto na 

diagonal. Trata-se de uma obra que difere da generalidade das obras de 

Sebastião Rodrigues deste período.

De uma maneira geral, podemos dizer que as capas mais recentes 

(exceptuando a de “Obras de António Ferro”) assumem um aspecto mais 

clássico e contido no design, com uma estrutura centrada, uma tipogra-

fia neutra, e um aspecto mais sóbrio, sem no entanto, perderem o 

encanto e a qualidade gráfica.

Ao nível da grelha / geometria, não é possível encontrar uma regra na 

construção das capas. Existem alguns exemplos em que é notória uma 

estrutura centrada, com texto e imagem alinhados a um eixo central. 

No entanto, também existem casos em que o texto aparece alinhado à 

esquerda ou à direita, e outros ainda em que não existem alinhamentos 

definidos, mas antes uma distribuição (aparentemente) aleatória dos ele-

mentos no campo visual. 

Ao nível das cores, é frequente o uso de apenas duas ou três cores directas 

na impressão das capas. O uso de cores directas pode justificar-se com o 

facto de a quadricromia não estar ainda suficientemente desenvolvida, e 
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na sua fase inicial (nos anos 60, aliada à impressão offset) não permitir 

resultados satisfatórios. Tal fazia com que as imagens fotográficas fossem 

reproduzidas numa só cor (geralmente o preto) e que as restantes cores 

fossem aplicadas em superfícies de cor sólida. Por vezes, era comum a 

sobreposição parcial destas zonas de cor, dando assim duas tonalidades, 

origem a uma terceira. Este aspecto também se pode justificar por razões 

económicas, ou da inteligente gestão de recursos.

No que diz respeito aos recursos visuais utilizados, através de uma aná-

lise à totalidade das capas, pudemos observar que apenas cerca de 30% 

das mesmas usam a fotografia como elemento pictórico principal, e que 

cerca de 22% usam ilustrações criadas pelo autor. Cerca de 12% faz uso de 

gravuras pré-existentes, cerca de 12% usa apenas tipografia, cerca de 12% 

usa formas geométricas coloridas e tipografia, e cerca de 7,5% usa com-

posições constituídas com base em fotografias e outros recursos.

Em todos os casos, podemos constatar a quase não existência de pers-

pectiva. As composições gráficas desenvolvem-se num só plano, não 

havendo a pretensão de sugerir a tridimensionalidade. É muito fre-

quente o recurso a recortes de partes de fotografias ou de gravuras, ou 

de superfícies lisas, cujos contornos aparecem irregulares, como verda-

deiramente resultantes de recortes. Também é uma característica regu-

lar a simplificação das formas. Muitas capas têm como base elementos 

visuais pré-existentes, recolhidos muitas vezes da arte popular, da 

arqueologia ou da própria natureza. Sebastião Rodrigues procedia a uma 

simplificação do desenho, tornando cada um desses elementos numa 

forma perfeita e geometrizada. Este aspecto, hoje em dia, seria bem 

mais fácil de conseguir, com os meios informáticos à disposição dos 

designers. No entanto, naquela altura, tudo tinha que ser calculado e 

desenhado com o auxílio de réguas, esquadros, compassos, curvas, etc., 

o que tornava a tarefa digna deste destaque.

Outro tipo de elementos que Sebastião Rodrigues também utilizava 

com muita frequência eram as vinhetas tipográficas, que serviam mui-

tas vezes para criar padrões de textura e, assim, conferir interesse grá-

fico às capas. Observem-se a este propósito as capas de “A Árvore”, “O Nó 

Apertado”, “Os Vice Reis” e “O Sr. Ypsilante”.

Há também a referir o facto de, muitas vezes, Sebastião Rodrigues 

utilizar motivos gráficos “repetidos” ou reciclados. Por exemplo, a capa 
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do livro “Aureliano” usa um elemento que a capa de “Ambições Frustra-

das” também utiliza, mas noutra posição. Este motivo gráfico aparece na 

Sebenta, e por este facto é provavelmente resultado da observação da 

arte popular.

Fazendo uma análise à totalidade das capas recolhidas, podemos perce-

ber que, ao nível da tipografia, são mais frequentes os tipos neutros, com 

e sem patilhas, mas, por vezes, também são utilizadas fontes menos 

comuns, como por exemplo, a fonte Ringlet, fontes com sombreados e 

efeitos de perspectiva, ou fontes que remetem para a caligrafia. Em 

alguns casos (embora raros), também eram utilizados numa mesma 

palavra ou expressão vários tipos de letra conjugados em composições 

harmoniosas e dinâmicas. É o caso da capa da obra “Aureliano” de Louis 

Aragon.

Na maior parte dos casos, a tipografia na obra de Sebastião Rodrigues 

apresenta um extremo cuidado na composição, com grande minúcia ao 

nível dos espacejamentos, o que confere grande equilíbrio e legibilidade 

aos objectos gráficos. Este cuidado é visível, sobretudo, nos títulos e auto-

res, aspectos centrais das capas, mas também de outros tipos de suportes 

gráficos. É também frequente o recurso a caracteres especiais (swash) nos 

títulos, o que vem reforçar a ideia de conferir requinte e identidade aos 

grafismos.

Outro aspecto relevante no que diz respeito ao design de capas, é o facto 

de Sebastião Rodrigues ter realizado diversos conjuntos de capas perten-

centes a colecções. Através da sua observação, podemos distinguir três 

tipos de colecções. Um em que o aspecto da capa se sobrepõe inteira-

mente ao sentido da obra, outro em que apenas alguns elementos cons-

tantes (localização do símbolo da editora, nome da colecção e número, 

formato da obra) permitem perceber que se trata de uma colecção, e 

outro em que, para além desse conjunto de elementos constantes, existe 

uma zona de grafismo individualizado para cada capa. 

No primeiro caso, em que o carácter de colecção se sobrepõe à indivi-

dualidade da obra, as capas assumem um grafismo abstracto, neutro e 

isento de significados. A capa deixa de desempenhar o papel de interpre-

tação do conteúdo, para passar a ser apenas um invólucro ilustrativo. 

Como exemplos deste caso temos os livros de José Cardoso Pires e de 
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Fernando Namora para a editora Arcádia e os livros de Carlos de Oliveira 

para a Sá da Costa e a colecção “Biblioteca Básica Verbo / Livros RTP” 

(Verbo) e da colecção “XX/XXI” das Iniciativas editoriais, por exemplo.

No segundo caso, em que existe apenas um pequeno número de indí-

cios de que a capa pertence a uma colecção, o aspecto expressivo da 

mesma é o mais importante e cada livro é tratado como um exemplar 

único. Tanto assim é que as capas deste tipo de colecções são criadas por 

diversos designers e não apenas por um, o que origina uma grande varie-

dade de linguagens gráficas, em que a uniformidade é conseguida ape-

nas pelo formato e pelos elementos de identificação comuns a todas as 

capas. A grande maioria das capas de Sebastião Rodrigues foi criada 

segundo este pressuposto. Vejam-se por exemplo, as capas da “Colecção 

Autores Estrangeiros”, da “Colecção Autores Portugueses” e da Colecção 

Encontro (Arcádia), bem como as capas da Colecção “Três Abelhas” 

(Europa-América), da colecção “Autores do Nosso Tempo” (Minerva), 

entre outras.

No terceiro caso, as capas são constituídas por um conjunto de ele-

mentos constantes e um conjunto de elementos variáveis. Em alguns 

casos, os elementos constantes localizam-se sempre na mesma posição: 

numeração, título, autor, zona com imagem, nome da colecção, etc.. A 

este propósito podemos observar a colecção “Biblioteca Arcádia de Bolso” 

(Arcádia), em que todos os elementos se localizam de acordo com uma 

grelha estrutural, e em que existe um espaço destinado à inserção das 

imagens, que vão variando consoante o tema do exemplar. É também o 

caso da colecção “História Breve” (Verbo).

Noutros casos, o título da obra e o autor variam a sua posição e a com-

posição tipográfica, em função de uma maior integração com o grafismo 

criado. É o caso das colecções “Vozes do Mundo”, “Terceiro Mundo”, “Des-

cobrir Portugal”, “Utopia” e os livros de Augusto Abelaira para a editora 

Sá da Costa. Em alguns destes casos, é comum existir uma moldura que 

reforça a unidade visual ao longo dos números.

Através desta análise, podemos concluir que Sebastião Rodrigues rea-

lizou um número bastante significativo de capas, e que esta foi uma das 

áreas em que o seu trabalho mais se conseguiu afirmar, dado o facto de 

uma capa ser um espaço propício à expressão e à liberdade criativas do 

designer.
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59  Michael Erlhoff e Tim 

Marshall, Design Dictionary: 

Perspectives on Design 

Terminology. Basel, Boston, 

Berlin: Birkhäuser, 2008,  

pp 300-301.

2.3. Cartazes

De acordo com o Design Dictionary59, um cartaz é uma folha com pelo menos 

297x420 mm (A3), destinado a ser afixado no espaço público. Veicula ou 

anuncia mensagens políticas ou informações sobre eventos. Como meio de 

comunicação que é, tem que ser visualmente apelativo e capaz de comuni-

car o “quê”, o “onde” e o “porquê” do seu conteúdo, de forma rápida e fácil.

Os cartazes tornaram-se mais eficazes e mais desenvolvidos após a 

industrialização, atingindo o ponto alto no final do século XIX, com a 

introdução da litografia a cores.

Os artistas Henri de Toulouse-Lautrec e Alfons Maria Mucha foram os 

primeiros a combinar arte e propaganda. A Música desempenhou um papel 

importante no renascimento do cartaz, especialmente durante o movi-

mento hippie dos anos 1960 e do movimento punk da década de 1970.

Na obra de Sebastião Rodrigues, o cartaz assume um papel de grande desta-

que, uma vez que é sempre um tipo de trabalho que atinge uma grande visibi-

lidade, e também porque permite ao designer a sua expressão individual.

Para este estudo foram recolhidos 128 exemplares, que demonstram o 

estilo e o entendimento que o designer fazia deste meio de comunicação. 

De seguida passamos a analisar uma amostra significativa desta recolha.

 

2.3.1. Análise de cartazes de Sebastião Rodrigues

Na análise de cartazes que realizámos, pudemos verificar a existência de 

elementos constantes no contexto a jusante, ao nível da recepção dos 

mesmos pelo público, e no campo da interpretação, ao nível da análise 

do binómio legibilidade/expressão.

Relativamente à recepção por parte do público, não podemos saber de 

modo exacto a aceitação dos mesmos, na altura da difusão, mas, através 

de reacções recentes, relativamente a reproduções dos originais, pode-

mos concluir que, na generalidade, são objectos gráficos bastante admi-

rados pelo público.

Na análise da legibilidade/expressão, podemos constatar que os car-

tazes pretendem, acima de tudo, destacar-se pela expressividade. Dada a 

pequena quantidade de texto presente nos mesmos, a legibilidade torna-

-se um aspecto relativamente fácil de atingir. Uma vez que o objectivo 

principal dos cartazes é sempre o de chamar a atenção do público, a 

expressividade afirma-se como característica principal.
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Cartaz “Portugal IKOFA”

1960, Pavilhão português na IKOFA, 

Exposição Internacional de comida de Munique, Alemanha.

62 x 100 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa uma figura humana estilizada, carregando na cabeça 

um tabuleiro com comida e vinho. No topo do cartaz aparece o título – 

“Portugal Ikofa 1960”. Pretende divulgar a comida portuguesa numa feira 

internacional dedicada à temática da comida, e como tal, aparecem repre-

sentados o vinho, o peixe e provavelmente os queijos e enchidos.

As imagens são representadas de uma forma bastante simplificada, 

constituindo-se como ícones daquilo que representam. A imagem da 

figura “humana” só se identifica como figura humana devido aos olhos e 

ao nariz. Trata-se de uma alusão directa às placas de xisto gravadas, 

encontradas em achados arqueológicos um pouco por todo o país. Trata-

-se de um motivo gráfico utilizado por Sebastião Rodrigues em outros 

trabalhos, como é o caso da capa do Almanaque (Maio de 1960). 

O grande círculo que aparece a laranja por cima da cabeça da figura 

humana pode ser entendido como um tabuleiro, mas também como um 

grande sol, remetendo para essa característica climática do nosso país, o 

que numa feira de comida poderia ser pertinente, dada a estreita relação 

da comida com o turismo.

Ao nível do design e da grelha / estrutura geométrica, a estrutura do car-

taz é centrada, e os elementos representados são simétricos, havendo uma 

maior concentração de elementos na metade superior do campo visual.

O cartaz é impresso a quatro cores: laranja, amarelo, rosa e preto. São 

cores bastante vivas e alegres, mas não muito saturadas. Em todas as 

cores parece existir uma pequena percentagem de preto, que as torna 

mais esbatidas do que cores semelhantes em outras obras.

Ao nível da tipografia é utilizada a fonte Trajan (?), uma fonte de for-

mas clássicas e baseada na Capital Quadrata Romana, em caixa alta, que 

confere uma ideia de seriedade ao cartaz, contrastando com a imagem, 

mais alegre e menos formal do que o título.

Os motivos representados no cartaz encontram-se próximos da lin-

guagem da ilustração. Tratam-se de simplificações de daquilo que repre-

sentam, sem no entanto se perder a identificação das mesmas.
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Não são conhecidos desenhos de estudo para esta obra específica, mas 

são conhecidos vários desenhos de estudo e desenhos de “diário gráfico” 

que o designer realizou sobre temas semelhantes, ligados à arte popular. 

CON T EX TO

O cartaz marca a presença de Portugal na IKOFA, Exposição Internacio-

nal de comida de Munique, Alemanha. Dado que possui apenas a desig-

nação “Portugal IKOFA” e “1960”, supõe-se que terá sido um cartaz a figu-

rar apenas no espaço da exposição, e não de divulgação exterior.

Não havendo informações acerca de quem encomendou, podemos 

conjecturar que deverá ter sido o SNI, uma vez que se tratava da pre-

sença numa exposição no estrangeiro com ligação ao turismo. De acordo 

com o que supomos, a difusão do cartaz deverá ter ocorrido apenas no 

espaço da feira. Não conhecemos a aceitação do público na altura da sua 

difusão (1960). Conhecemos a reacção do público nos dias de hoje, que 

através de reproduções do cartaz, manifesta agrado e admiração pela 

obra. A presença do cartaz em redes sociais de partilha de imagens, 

como por exemplo, o “pininterest”, revela, através da quantidade de par-

tilhas, um grande interesse a nível internacional, neste objecto gráfico.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos assumem-se como ícones, dada a simplificação extrema do 

desenho. Embora possam ter simbologias subjacentes, os elementos aqui 

representados pretendem apenas significar a comida de Portugal. A 

figura humana carrega um tabuleiro à cabeça, o que remete para um 

aspecto tradicional, das mulheres que em zonas mais rurais usavam este 

meio para transportar objectos pesados, libertando as mãos. Era algo 

que acontecia, por exemplo, nas zonas costeiras e com as varinas.

Vê-se neste cartaz uma clara referência às placas de xisto gravadas, 

encontradas em achados arqueológicos. Este é um elemento gráfico que 

Sebastião Rodrigues usa com alguma frequência em diversos trabalhos. Há 

uma semelhança bastante perceptível entre esta representação da figura 

humana e aquela que ocorre na capa do “Almanaque” de Junho de 1960.

Esta obra pretende, acima de tudo, destacar-se pela expressividade. 

Dada a pequena quantidade de texto, a legibilidade torna-se um aspecto 

importante, mas fácil de atingir. Dado que se trata de um cartaz, cujo 

objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a expres-

sividade reforça a sua importância. Trata-se de um cartaz de aspecto bas-

tante limpo e simples, com uma linguagem gráfica intemporal.

IMAGEM 31

Cartaz Portugal IKOFA
1960, Pavilhão português  
na IKOFA, Exposição 
Internacional de comida de 
Munique, Alemanha.
62 x 100 cm.
Em baixo: representação de 
placas de xisto gravadas, 
com as quais se pode 
estabelecer um paralelismo.
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Cores

grelha | geometria
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Cartaz “S. Tomé e Príncipe, the greenest islands on the equator”

1960, SNI (?)

62,5 x 99 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa um pássaro de penas coloridas, duas bolas e elemen-

tos textuais. A metade inferior do cartaz apresenta-se sobre fundo verde, 

e a metade superior, onde é colocado o texto, sobre fundo branco.

Pretende divulgar as ilhas de São Tomé e Príncipe, como destino 

turístico, destacando-as como as ilhas mais verdes do equador. Por isso 

representa os elementos dando grande destaque à cor verde. A repre-

sentação do papagaio, remete para a zona do globo referida, uma vez 

que esta ave é tropical.

A imagem representada é uma ave existente nas zonas tropicais, e 

como tal, aliada ao verde que a rodeia, transmite uma ideia de ambiente 

de floresta tropical. Uma vez que o slogan do cartaz é “as ilhas mais verdes 

do Equador”, esta cor e esta ave vêm ilustrar e reforçar a mensagem.

No campo do design, e relativamente à grelha / estrutura geométrica, 

se dividirmos o cartaz ao meio (na horizontal), podemos perceber que a 

parte do fundo que é branca ocupa sensivelmente dois terços da metade 

superior. Sendo o restante espaço ocupado por um fundo verde. Nesse 

fundo verde está disposta a figura do papagaio sobre duas bolas colori-

das. Na zona branca encontra-se disposto o texto. O bloco de texto prin-

cipal “S. Tomé Principe” encontra-se alinhado à direita, pela linha ima-

ginária que passa pelo centro do cartaz. O subtítulo do cartaz aparece 

composto num tamanho bastante menor e não se encontra aparente-

mente alinhado com nenhum outro elemento. No entanto, podemos 

observar que se encontra num alinhamento virtual com a zona de gra-

fismo que engloba o pássaro.

As principais cores representadas no cartaz são verde água, um tom 

laranja/dourado, azul água, rosa, um laranja bastante vivo e preto. Tratam-se 

de cores bastante saturadas, que conferem alegria e vivacidade ao cartaz.

No campo da tipografia, no título principal é utilizado um tipo de 

letra egípcio, que remete para as letras western, e no subtítulo é uti-

lizada uma fonte sem patilhas transicional, “Akzienz Grotesk” con-

densada. O tipo de letra usado no título é bastante expressivo e datado. 

O tipo de letra do subtítulo tem um carácter neutro e discreto.
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Cores

Fonte Egípcia

Akzidenz Grotesk 

condensado

Tipografia

IMAGEM 32

Cartaz S. Tomé e Príncipe,  
the greenest islands on the 
equator
1960, SNI (?)
62,5 x 99 cm
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A imagem enquadra-se no campo da ilustração, dado que é uma esti-

lização de um pássaro, feita de uma maneira subjectiva e artística.

Existem desenhos de estudo de diversos pássaros na obra de Sebastião 

Rodrigues. No entanto, não se aplicam a este caso específico. Contudo, a 

temática das aves era uma recorrência na obra do designer.

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar as ilhas de S. Tomé e Príncipe, provavelmente 

com a finalidade de atrair turistas. Não se conhece ao certo quem enco-

mendou, mas terá sido certamente um organismo do estado ligado ao 

turismo, dada a data, certamente o SNI.

Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, 

pela distribuição do mesmo por várias instituições e por vários pontos 

país, de modo a ser visto pelo maior número possível de pessoas. O facto 

de o texto aparecer em inglês, poderá querer significar que o mesmo terá 

sido exposto nas feiras e exposições internacionais que ocorriam fre-

quentemente na época. Não temos informação quanto à recepção pelo 

público na altura da sua difusão (1960), mas trata-se de uma imagem 

bastante harmoniosa e visualmente forte, pelo que se adivinha uma boa 

recepção. A julgar pelas opiniões de hoje em dia, terá sido mais um 

exemplar gráfico de sucesso.

IN T ER PR ETAÇÃO

Se considerarmos o pássaro representado como elemento simbólico, 

podemos afirmar que o mesmo pode remeter para uma ideia de leveza, 

espiritualidade e superioridade. No entanto, pensamos que não terá aqui 

sido representado com esse intuito, mas antes como motivo visual inte-

ressante e referente às zonas tropicais.

O pássaro é um elemento recorrente na obra de Sebastião Rodrigues. 

Desse modo, pode considerar-se que este cartaz recebeu influência de 

outros trabalhos. Existe no “Almanaque” uma ilustração que apresenta 

algumas semelhanças com a representação aqui apresentada, pelo que 

uma e outra poderão estar relacionadas.
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Cartaz “A Arte do Índio Brasileiro”

1966, Fundação Calouste Gulbenkian

79,8 x 118,4 cm 

DESCR IÇÃO

O cartaz representa, como motivo gráfico principal, um excerto do gra-

fismo gravado num pote de cerâmica Marajoara pertencente à colecção de 

arte do índio brasileiro à qual diz respeito a exposição. Os restantes ele-

mentos são textuais: título Arte do Índio Brasileiro e restantes informações.

O tema central do cartaz (motivo gráfico) é bastante chamativo, embora 

não seja facilmente identificável. No entanto, aliado ao título, facilmente 

ganha o significado que tem, de alusão à arte exposta. A imagem adequa-

-se, portanto, perfeitamente ao tema, dado que é parte do próprio tema. E 

dado o carácter enigmático desta mesma imagem, ela cumpre na perfei-

ção a função de chamar a atenção, como um cartaz requer.

Ao nível do design e da sua grelha, os elementos pictóricos do cartaz 

situam-se na parte inferior do mesmo, enquanto que o texto se situa na parte 

superior. O título do cartaz aparece no limite superior do campo visual e 

ocupa toda a largura do mesmo. As informações secundárias aparecem num 

bloco de texto alinhado à esquerda, centrado na metade direita do campo 

visual. Trata-se de um objecto bastante limpo e com um carácter intemporal.

A impressão é feita apenas a duas cores: preto e vermelho alaranjado.

O tipo de letra usado no título é Helvetica, numa versão ultra conden-

sada. Nas informações secundárias é utilizado o tipo de letra Futura. São 

dois tipos de letra neutros e com uma boa legibilidade, o que contribui 

para reforçar toda a limpeza e intemporalidade do objecto gráfico.

A ilustração presente no cartaz tem como base um grafismo presente 

numa peça de arte do índio brasileiro. Tratou-se de uma apropriação e 

reapresentação por parte do designer, em nosso entender, de forma ade-

quada e bastante expressiva.

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar a exposição “Arte do Índio Brasileiro”. Foi enco-

mendado pela Fundação Calouste Gulbenkian (organizadora da exposi-

ção). Supõe-se que a sua difusão tenha ocorrido da maneira habitual, pela 

distribuição do mesmo por várias instituições e por vários pontos da 

cidade, de modo a ser visto pelo maior número possível de pessoas.
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Quanto à recepção por parte do público, 

podemos apenas conjecturar. No entanto, 

daquilo que se sabe relativamente às repro-

duções do cartaz original, trata-se de um 

objecto gráfico bastante admirado pelo 

público, que ainda nos dias de hoje mantém 

um aspecto actual.

IN T ER PR ETAÇÃO

Embora o elemento pictórico representado 

possa ter significados próprios, aqui assume-se 

apenas como ilustração do tema, despido de 

quaisquer outros sentidos que na aplicação ori-

ginal poderia ter.

Hevetica 

(versão ultra 

condensada)

Tipografia

Cores

Futura

grelha | 

geometria
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Cartaz “Companhia de Teatro Nó”

1967, Fundação Calouste Gulbenkian

100 x 70 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz é constituído maioritariamente por texto, sendo que desse 

texto, o “O” da palavra principal (“NÔ” de Companhia de Teatro de Nô) é 

um círculo vermelho preenchido por caracteres japoneses. 

O tema central do cartaz é o próprio texto e o círculo vermelho com 

caracteres japoneses. O grande círculo vermelho, sobre fundo branco, 

num cartaz com orientação ao baixo, remete para a bandeira do Japão, 

constituída precisamente por um rectângulo branco com um círculo ao 

centro. Esta curiosidade, aliada aos caracteres, realçam o facto de se tra-

tar de uma companhia de teatro daquela nacionalidade. Por tudo isto, 

podemos dizer que a imagem se adequa ao tema, reforçando-o.

Relativamente ao design, o formato do cartaz é ao baixo, o que faz 

com que toda a disposição dos elementos aconteça na horizontal. Na 

zona mais à esquerda aparece um bloco de texto (“Companhia de Teatro 

de”) alinhado à direita, que forma um eixo visual vertical, que cria duas 

zonas distintas no cartaz. Esta primeira com uma largura pouco inferior 

a um terço da largura total, e uma segunda ocupando cerca de dois ter-

ços. Nessa segunda zona são dispostos os restantes três blocos de texto 

que formam o cartaz, alinhados à direita (o que ajuda a reforçar o eixo 

vertical referido). O primeiro bloco de texto diz respeito ao local “Funda-

ção Calouste Gulbenkian”, o segundo diz respeito aos autores “Humeu-

aka-Hashioka”, e o terceiro diz respeito à palavra e elemento visual prin-

cipais de todo o cartaz: “Nô”. É visível uma ligeira diferença na entrelinha 

do primeiro bloco de texto que ajuda a separar as palavras, uma vez que 

se encontram partidas sem hifenização.

O cartaz é impresso apenas a duas cores: preto e vermelho.

No campo da tipografia, nas designações “Companhia de Teatro de” e 

“Umeuaka-Hashioka” é utilizado um tipo de letra marcadamente egíp-

cio, provavelmente Playbill. Na designação “Fundação Calouste Gul-

benkian” é utilizada a Futura e no “N” de “NÔ” é utilizada a fonte Trajan, 

tanto quanto podemos identificar. Tratam-se de três tipos de letra dife-

rentes, o que confere uma certa diversidade ao cartaz.

IMAGEM 33

Cartaz A Arte  
do Índio Brasileiro
1966, Fundação  
Calouste Gulbenkian
79,8 x 118,4 cm
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CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar a Companhia de Teatro de Nô. No entanto, 

nenhuma peça de teatro é anunciada, nem nenhuma data específica. Tal faz 

supor que talvez se tratassem de cartazes destinados a colocar apenas no local 

de apresentação da companhia. Foi encomendado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian. O facto de não possuir nem hora nem local, faz pressupor que 

não se destinasse a uma distribuição em larga escala, mas apenas a uma iden-

tificação no local de apresentação da companhia a que diz respeito. 

Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público na altura 

da sua difusão (1967). No entanto, trata-se de um objecto bastante limpo, 

claro, organizado e visualmente apelativo, pelo que a sua recepção pelo 

público deverá ter sido boa, como era usual com os trabalhos do designer 

em estudo.

IN T ER PR ETAÇÃO

O grande círculo vermelho representado no cartaz de orientação ao baixo, 

remete para a bandeira do Japão, constituída precisamente por um rectân-

gulo branco com um círculo ao centro. Neste sentido, reforça-se a ideia de 

que se trata de um produto japonês.

IMAGEM 34

Cartaz Companhia  
de Teatro Nó
1967, Fundação Calouste 
Gulbenkian
100 x 70 cm
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Cartaz “Piccolo Teatro di Milano”

1967, Fundação Calouste Gulbenkian

80 x 110 cm

DESCR IÇÃO

A figura central do cartaz é um arlequim estilizado, em que o chapéu é bem 

identificável, a face é um quadrado preto, que deixa aparecer dois olhos 

bem abertos, a boca é representada a sorrir, e o corpo é representado por 

um rectângulo de cantos cortados, formado por triângulos de contorno 

branco. No fundo é representada uma textura, construída a partir de uma 

vinheta ornamental (também utilizada noutros trabalhos – como por exem-

plo, as guardas dos livros da colecção Biblioteca Básica Verbo / RTP. O texto 

refere-se apenas ao tema central “Piccolo Teatro di Milano”, bem como às 

Instituições organizadoras: Fundação Calouste Gulbenkian e Instituto Ita-

liano de Cultura. Ao cimo e ao fundo do cartaz são representadas duas bar-

ras a preto, que reforçam a estrutura visual do objecto gráfico.

Cores

Futura

Playbill

Tipografia

grelha | geometria



376 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

O tema central do objecto gráfico é a representação do arlequim, que 

remete para o teatro popular italiano. A imagem adequa-se ao tema, uma 

vez que o reforça e permite tornar a sua identificação mais imediata.

No que concerne ao design, o formato do cartaz é ao baixo, o que faz 

com que toda a disposição dos elementos aconteça na horizontal. Não é 

perceptível nenhuma organização muito estruturada dos elementos, 

mas podemos perceber que o eixo visual dominante é a linha vertical 

imaginária traçada entre os olhos da figura. Essa linha não se encontra 

ao centro do cartaz, mas sim chegada para o lado esquerdo do mesmo. 

Todos os blocos de texto aparecem alinhados à direita.

As cores presentes no cartaz são um tom de laranja claro (como cor 

dominante, presente em todo o fundo) um tom de laranja mais escuro 

(na representação da boca), um verde, um rosa e o preto. Mais uma vez 

são cores bastante vivas, organizadas em contastes de complementari-

dade e em harmonias.

O tipo de letra utilizado é o Times, sendo que na expressão “Piccolo Tea-

tro di Milano” na sua versão itálica, o caracter “M” aparece numa versão 

swash, o que confere um aspecto mais cuidado e requintado ao título.

São conhecidos alguns desenhos de estudo para o cartaz em análise.

Cores

IMAGEM 35

Cartaz Piccolo Teatro  
di Milano
1967, Fundação Calouste 
Gulbenkian
80 x 110 cm



377 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar a Companhia de 

Teatro “Piccolo Teatro di Milano”. No entanto, 

nenhuma peça de teatro é anunciada, nem 

nenhuma data específica, o que faz supor que 

talvez os cartazes se destinassem apenas a ser 

colocados no local de apresentação da 

companhia.

O cartaz foi encomendado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. O facto referido de o car-

taz não possuir nem hora nem local, faz pressu-

por que o mesmo não se destinasse a uma dis-

tribuição em larga escala, mas apenas a uma 

identificação no local de apresentação da com-

panhia a que diz respeito. Podemos apenas con-

jecturar quanto à recepção pelo público na 

altura da sua difusão (1967). No entanto, trata-

-se de um objecto bastante limpo, claro, organi-

zado e visualmente apelativo, pelo que a sua 

recepção pelo público deverá ter sido boa, como 

era usual com os trabalhos do designer em 

estudo.

IN T ER PR ETAÇÃO

O arlequim representado constitui uma refe-

rência directa à temática do teatro, e deste 

modo reforça visualmente aquilo que é anun-

ciado pelo título do cartaz.

Times

Times itálico

“M” caracter 

swash.

Tipografia

grelha | geometria
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Cartaz “40.ª Feira Do Livro”

1970, Feira do Livro de Lisboa

73 x 104 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa um livro de cor verde, 

fechado, com um marcador no meio cuja ponta 

tem uma forma de flor ou de asterisco. Na parte 

superior, aparece o texto “Visite a 40.ª Feira do 

Livro”. A capa do livro apresenta uma textura 

formada pela repetição de duas vinhetas orna-

mentais diferentes.

O cartaz pretende divulgar a 40.ª Feira do 

Livro, e a imagem representada é um livro, 

pelo que se adequa na perfeição.

Relativamente ao design e à grelha / estru-

tura geométrica, o elemento “livro” aparece na 

metade inferior do cartaz, não centrado, mas 

ligeiramente à direita do campo visual. O marcador que nele está inse-

rido, cria um eixo visual vertical ligeiramente à esquerda do centro. O 

título é colocado com uma inclinação de cerca de 13º relativamente à 

horizontal, o que confere dinamismo. Trata-se de uma estrutura gráfica 

bastante simples.

As principais cores representadas no cartaz são um tom creme bas-

tante claro, laranja, verde água e preto.

Ao nível de elementos tipográficos, o cartaz possui apenas o título, 

que é composto em Helvetica a negro, de modo bastante simples, claro 

e neutro.

A imagem do livro enquadra-se no campo da ilustração. É uma simpli-

ficação de um livro, em que o marcador assume um papel visual de des-

taque. A capa é enriquecida com a textura formada por dois tipos de 

vinhetas.

CONTEXTO

O cartaz pretende divulgar a 40.ª Feira do Livro. Procura ser um objecto 

gráfico apelativo, no sentido de cumprir a sua função de chamada de 

atenção para si próprio e para o evento.

IMAGEM 36

Cartaz 40.ª Feira do Livro
1970, Feira do Livro  
de Lisboa
73 x 104 cm
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Cores

grelha | geometria Tipografia

Não se conhece ao certo quem encomendou, mas terá sido certamente 

a organização da própria feira do livro. Supõe-se que a difusão do cartaz 

tenha ocorrido da maneira habitual, pela distribuição do mesmo por vários 

pontos da cidade, de modo a ser visto pelo maior número possível de pes-

soas. Não temos informação quanto à recepção pelo público na altura da sua 

difusão (1970), mas trata-se de uma imagem bastante harmoniosa e visual-

mente forte, pelo que se adivinha uma boa recepção. A julgar pelas opiniões 

de hoje em dia, terá sido mais um exemplar gráfico de sucesso.

IN T ER PR ETAÇÃO

Julgamos que os elementos representados não apresentam nenhuma 

simbologia. O livro representado funciona de modo denotativo relativa-

mente ao tema que representa.

Helvetica bold
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Cartaz “Portugal País de Turismo”

1971, Secretaria de Estado de Informação e Turismo

32 x 69,5 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa um pássaro, um elemento vegetal com tronco e 

folhas, um círculo com cornucópias, um fundo azul e outro rosa. A nível 

de texto, diz apenas “Portugal País de Turismo”.

Trata-se de um cartaz com frente e verso. No verso representa um texto 

explicativo acerca do turismo em Portugal e da importância do sector na 

economia nacional. Para além do texto, esta face do cartaz é ilustrada com 

símbolos (alguns deles bastante comuns na obra de Sebastião Rodrigues) 

como a mão indicadora, setas, o sol, coração, flor, círculos e pássaros.

O cartaz divulga a importância do turismo em Portugal. Os elementos 

representados remetem para temáticas da arte popular: pássaros, ele-

mentos vegetais e motivos utilizados em bordados. O cartaz pretende ser 

um objecto de comunicação que chame a atenção.

As imagens adequam-se ao tema, embora não estejam com ele direc-

tamente relacionadas. Pertencem a uma parte do trabalho de Sebastião 

Rodrigues, que trata os temas relacionados com Portugal (sobretudo nos 

trabalhos relacionados para o SNI) de um modo particular, utilizando 

elementos ligados à arte popular (como pássaros, flores, corações, sóis, 

etc.) e tratando-os de um modo muito pessoal, através de uma simplifica-

ção e geometrização do desenho.

Ao nível do design e da estrutura geométrica do cartaz, o caule da 

planta representada cria um eixo vertical, centrado, que domina todo o 

campo visual. Centrado relativamente a este eixo, aparece o pássaro no 

limite superior do cartaz e na metade inferior o grande círculo preen-

chido por cornucópias. O texto aparece ligeiramente à direita do cartaz, 

mas a palavra Portugal, destacada pela cor, parece alinhar-se com este 

eixo vertical central.

A impressão é feita a quatro cores directas (verde, rosa, laranja e azul), 

que pela sobreposição, permitem criar sete tonalidades diferentes. Este é 

um recurso bastante utilizado por Sebastião Rodrigues, e este cartaz um 

dos melhores exemplos. As cores utilizadas são bastante vivas, mas não 

são cores puras. Trata-se de uma paleta requintada em que cada uma das 

cores resulta da mistura de outras cores.



381 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

IMAGEM 37

Cartaz Portugal País  
de Turismo
1971, Secretaria de Estado 
de Informação e Turismo
32 x 69,5 cm

IMAGEM 37B

Cartaz Portugal País  
de Turismo.
Maquete, cartaz  
e representação  
da sobreposição  
das cores de impressão.
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Ao nível da tipografia, é utilizada uma fonte geométrica, sem pati-

lhas, com um efeito sombreado, possivelmente o tipo de letra Umbra. É 

um tipo de letra que confere leveza e neutralidade, mas que ao mesmo 

tempo, dá um aspecto gráfico particular, devido ao efeito sombreado.

Os motivos representados no cartaz encontram-se próximos da ilus-

tração. As texturas de fundo, conseguidas através de bordados, conferem 

um carácter único ao cartaz. Pouco visíveis numa primeira observação, 

tornam as cores mais cuidadas e menos óbvias.

São conhecidos alguns desenhos de estudo para o presente trabalho, que 

procuram alcançar as formas perfeitas para o pássaro. Esta forma é prove-

niente de um bordado típico de Castelo Branco, e foi depois estilizada e 

geometrizada, até ser alcançada a forma final. Este trabalho de aperfeiçoa-

mento das formas era bastante comum na obra de Sebastião Rodrigues.

CON T EX TO

O cartaz divulga a importância do sector do turismo em Portugal e pre-

tende ser um meio de divulgação e até de educação do público nesse 

sentido. Foi encomendado pela Secretaria de Estado de Informação e 

Turismo, sucessora do SNI, e continuadora da mesma filosofia de criação 

de uma identidade nacional e de educação do povo no sentido daquilo 

que o estado pretendia. Supõe-se que a sua difusão tenha ocorrido da 

maneira habitual, pela distribuição do mesmo por vários pontos da 

cidade, de modo a ser visto pelo maior número possível de pessoas. Não 

conhecemos a aceitação do público na altura da sua difusão (1972). 

Conhecemos a reacção do público nos dias de hoje, que através de repro-

duções do cartaz, manifesta agrado e admiração pela obra.

IN T ER PR ETAÇÃO

Se considerarmos o pássaro representado como elemento simbólico, 

podemos remeter para uma ideia de leveza, espiritualidade e superiori-

dade. No entanto, pensamos que a utilização deste elemento não adquire 

aqui esse significado, mas antes constitui um referencial visual ligado à 

arte popular e à ideia de uma portugalidade, criada pelo designer para 

este tipo de trabalhos.

Assim como os outros cartazes, este pretende acima de tudo destacar-

-se pela expressividade, sendo a legibilidade facilmente atingida devido 

à relativamente pequena quantidade texto. Contudo, no verso existe 
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uma maior quantidade de texto, e aí os elementos são tratados de uma 

maneira mais cuidada e tendo em atenção a legibilidade. Em termos 

gerais, trata-se de um cartaz de aspecto bastante limpo e simples, com 

uma linguagem gráfica intemporal.

Cartaz “Grupo de Bailados Verde Gaio”

1971, SNI

69,5 X 99,7 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa um tema floral, inspirado na arte popular portu-

guesa, assemelhando-se a motivos presentes em bordados. Este tema é 

constituído por sete folhas verdes, uma flor, e um coração adornado com 

formas triangulares. Todos os elementos apresentam formas bastante 

simplificadas e geometrizadas. Para além dos elementos pictóricos, está 

também presente o título do cartaz, que destaca a expressão Verde Gaio.

Este objecto gráfico pretende divulgar o Grupo de Bailados Verde Gaio. É 

um cartaz tardio na história do grupo, que teve início em 1940, integrado 

na Exposição do Mundo Português, e a sua extinção oficial em 1977.

A imagem representada remete-nos para a arte popular, o que se pode 

justificar com o facto de o grupo em questão ter também raízes no fol-

clore, mas pretendendo constituir-se como um grupo de dança moderno, 

apresentando de um modo diferente aspectos tradicionais portugueses. 

O próprio nome Verde Gaio é o nome de uma dança folclórica do norte e 

centro de Portugal.

Ao nível do design e da estrutura geométrica, o motivo pictórico do cartaz 

ocupa sensivelmente dois terços da altura do mesmo. Situa-se na parte infe-

rior do cartaz, centrado na largura. O texto ocupa o restante terço do espaço, 

e alinha ao topo do cartaz. Trata-se de uma estrutura bastante simples.

As cores representadas no cartaz são o vermelho (predominante), o rosa, 

dois tons de verde, três tons de azul e o preto. Tratam-se de cores bastante 

fortes e de contrastes bastante marcados, o que confere uma vivacidade e 

alegria ao cartaz, e que também remete para a temática da arte popular.

Em termos tipográficos, o texto do cartaz consiste apenas no título. A 

primeira parte do título “Grupo de Bailados Portugueses” aparece com-

posta em Garamond itálico. A segunda parte “Verde Gaio”, apresenta um 
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maior cuidado e uma intervenção do designer, com vista a torná-la mais 

interessante. Aparece composta em Garamond em caixa alta, e os caracte-

res “R” e “G”, foram alterados, tendo-lhes sido adicionados terminais swash. 

De acordo com a pesquisa realizada, estes terminais terão sido desenhados 

pelo próprio designer, dado que o tipo de letra utilizado possui caracteres 

especiais (swash), mas numa versão diferente daquela que é apresentada.

A imagem trata-se de uma ilustração. Tem por base motivos de borda-

dos tradicionais portugueses, mas todo o desenho é simplificado e geome-

trizado, tornando o grafismo mais limpo, claro refinado e intemporal.

Existem alguns desenhos de estudo que demonstram tentativas de che-

gar à forma final do grafismo e que exemplificam a maneira de trabalhar 

do designer, em constante busca pela qualidade e perfeição.

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar o Grupo de Bailados Verde Gaio, e terá sido enco-

mendado pelo próprio grupo. Este constituía um grupo de dança que 

pretendia reinterpretar as danças tradicionais portuguesas, conferindo-

-lhes um carácter de modernidade e uma aproximação aos Ballets Rus-

ses, mas que pretendia manter aspectos ligados à portugalidade e a um 

carácter genuíno e colorido das danças tradicionais. Neste sentido, o car-

taz adequa-se na perfeição ao propósito, uma vez que tendo como refe-

rências visuais os bordados, ligados à arte popular e ao folclore, faz uma 

simplificação do desenho, reinterpretando-o e actualizando-o.

Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, 

pela distribuição do mesmo por vários pontos da cidade, e eventual-

mente do país, de modo a ser visto pelo maior número possível de pes-

soas. Não temos informação quanto à recepção pelo público na altura da 

sua difusão (1971), mas trata-se de uma imagem bastante harmoniosa e 

visualmente forte, pelo que se adivinha uma boa recepção. A julgar pelas 

opiniões actuais, terá sido mais um exemplar gráfico de sucesso. Consti-

tui uma das obras de referência do designer Sebastião Rodrigues.

IN T ER PR ETAÇÃO

Um dos elementos centrais do cartaz é o coração representado à esquerda. 

O coração simboliza os sentimentos, o amor. O outro motivo represen-

tado é a flor, que simboliza beleza, perfeição, amor, glória e alegria. É um 

símbolo feminino, ligado à criação, à fertilidade e ao nascimento. Esta 
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simbologia faz sentido, se considerarmos o motivo no seu contexto origi-

nal, nos bordados e na arte popular. Enquanto elemento representativo 

do grupo de Bailados não fará tanto sentido. E cremos que não terá sido 

utilizado senão como referência ao contexto original.

Existe um conjunto de obras de Sebastião Rodrigues que manifesta, tal 

como este cartaz, uma tendência para recuperar motivos da arte popular 

e da etnografia, e todas estas obras parecem influenciar-se umas às outras.

Garamond

Tipografia

Cores

IMAGEM 38

Cartaz Grupo de Bailados 
Verde Gaio
1971, SNI
69,5 X 99,7 cm
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Cartaz “Mercado da Primavera” 1971

1971, Museu de Arte Popular

32,6 x 68,5 cm

Este cartaz faz parte de um conjunto de três, realizados para três edições 

do mercado da Primavera, em 3 anos diferentes.

DESCR IÇÃO

O cartaz é composto pela representação de uma flor de pétalas irregula-

res, cujo caule sai de um conjunto de formas: um círculo ao qual se 

sobrepõe um polígono, ladeado por dois losangos. Os elementos textuais 

distribuem-se de uma forma irregular, numa composição ritmada.

Anuncia o Mercado da Primavera, evento realizado no Museu de Arte 

Popular. Os elementos representados pretendem ilustrar o evento e têm 

uma forte influência da arte popular. A relação do tema com a imagem 

não é directa. Trata-se de uma flor, motivo bastante presente na arte 

popular portuguesa, mas que não está directamente relacionada com o 

tema do cartaz, embora se adeqúe.

IMAGEM 39

Cartaz Mercado da Primavera 
1971
1971, Museu de Arte Popular
32,6 x 68,5 cm
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Cores

Bodoni Poster 

Itálico

Tipografia

Windsor 

Antique

Ringlet

Em termos do design e da estrutura geométrica, a flor representada apa-

rece na metade inferior do cartaz, centrada, e os restantes elementos apare-

cem dispostos de modo irregular, conferindo ritmo ao objecto gráfico.

Uma vez que o cartaz é impresso em papel Kraft, existe uma cor de 

fundo acastanhada que interfere com todo o grafismo impresso. As cores 

de impressão utilizadas são apenas o vermelho e o verde. No entanto, 

através da sobreposição de algumas zonas de grafismo, consegue-se uma 

terceira tonalidade castanha escura.

São utilizados quatro tipos de letra diferentes no texto do cartaz, o 

que reforça ainda mais o carácter irregular e livre que o mesmo assume. 

Esses tipos de letra são o Ringlet (bastante comum nos catálogos de Letra-

set da altura), o Windsor Antique, o Bodoni Poster numa versão itálica, e um 

tipo semelhante ao Ringlet de difícil identificação.

A flor representada, embora desenhada com linhas geometricamente 

regulares, não possui as pétalas dispostas uniformemente, o que confere 

ritmo, aleatoriedade e naturalidade ao grafismo.

IMAGEM 39B

Cartaz Mercado da Primavera 
1971.
Representação  
da sobreposição  
das cores de impressão.
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CON T EX TO

O cartaz (assim como os outros dois desta série, relativos aos dois anos 

seguintes da iniciativa) divulga o Mercado da Primavera, evento reali-

zado no Museu de Arte Popular, desde o final da década de 1960, e que a 

partir do 25 de Abril, passou a chamar-se Mercado do Povo. Foi encomen-

dado pelo Museu de Arte Popular, projecto de António Ferro, que abriu 

ao público em 1948, como mais um elemento da política cultural do SNI.

Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, 

pela distribuição do mesmo por vários pontos da cidade, de modo a ser 

visto pelo maior número possível de pessoas. Não conhecemos a aceita-

ção do público na altura da sua difusão (1971), mas pensamos que deverá 

ter sido boa, dado o carácter popular da iniciativa e dado o carácter de 

qualidade gráfica do cartaz.

IN T ER PR ETAÇÃO

O elemento central do cartaz é uma flor, que pode assumir bastantes 

significados, ligados à vida, à efemeridade da vida, ou à beleza. No 

entanto, aqui, este elemento parece desprovido dessas significações, e 

parece remeter apenas para a arte popular, em que os elementos florais 

são bastante representados. 

Sendo um cartaz, pretende acima de tudo destacar-se pela expressivi-

dade, e o facto de serem usados quatro tipos de letra, de dois desses tipos 

serem pouco legíveis e de as palavras estarem dispostas com um carácter 

aleatório, justifica esta prevalência da expressividade sobre a legibilidade.

Cartaz Mercado da Primavera 1972

1972, Museu de Arte Popular

33,3 x 70 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz é composto pela fotografia de uma peça de artesanato da artista 

Rosa Ramalho (um pequeno ouriço de madeira), e por elementos tex-

tuais. Uma vez que anuncia o Mercado da Primavera (evento realizado no 

Museu de Arte Popular) e que representa uma peça de arte popular, ilus-

tra bem o tema. A relação do tema com a imagem é directa. Trata-se de 
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um evento num museu de arte popular e a imagem apresenta uma peça 

desse tipo de arte, o que é adequado.

Ao nível do design e da estrutura geométrica do mesmo, a imagem 

aparece colocada sensivelmente a meio do cartaz. O texto aparece dis-

posto, acima e abaixo da imagem, numa composição pouco estruturada, 

mas integrada com a imagem e bastante expressiva.

O cartaz é impresso a duas cores: castanho e verde claro. A imagem é 

impressa por estas duas cores formando um duotone.

Ao nível da tipografia é utilizada a fonte Futura, em caixa-alta, numa 

versão regular e numa versão a negro.

A fotografia é o tema central do cartaz, e chama a atenção e adequa-se 

à temática.

IN T ER PR ETAÇÃO

Consideramos que o ouriço, embora possa ter significados, aqui não é 

representado com outra intenção que não a de mostrar uma peça de 

artesanato português capaz de ilustrar o objecto de design.

Cores

Futura 

Heavy

Futura 

regular

Tipografia

IMAGEM 40

Cartaz Mercado da Primavera 
1972
Museu de Arte Popular
33,3 x 70 cm



390 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

Cartaz Mercado da Primavera 1973

1973, Museu de Arte Popular

33,3 x 70 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa um peixe estilizado, composto por dez semi-círculos 

e dois triângulos. Dois semi-círculos formam o corpo do peixe e oito dos 

semi-círculos têm um tamanho mais pequeno e apresentam uma tex-

tura de bordado. Ao centro do peixe aparece colocado o texto com as 

informações do evento.

Assim como os outros dois da mesma série (1971 e 1972), o cartaz é 

também impresso no verso, contendo um pequeno texto acerca dos mer-

cados e feiras em Portugal (nas três línguas) e também uma planta esque-

mática com a localização dos stands do mercado e a respectiva legenda.

O objecto gráfico anuncia o Mercado da Primavera, evento realizado no 

Museu de Arte Popular. A representação de um peixe não tem uma relação 

directa com o evento que divulga, no entanto, o facto de haver componen-

tes que remetem para a arte dos bordados adequa-se à temática do cartaz.

IMAGEM 41

Cartaz Mercado da Primavera 
1973, Museu de Arte Popular
33,3 x 70 cm
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Em termos do design e da estrutura, a imagem aparece centrada no cartaz, 

ocupando toda a sua dimensão. A sua estrutura é simétrica, pelo que a estru-

tura do cartaz também é simétrica, à excepção do texto, que é disposto numa 

composição livre, dentro da intersecção dos dois círculos que formam o peixe. 

A impressão é feita a duas cores: rosa e azul, que pela sua sobreposição 

originam uma terceira cor, o roxo.

Ao nível da tipografia é utilizada a fonte Futura em caixa-alta, numa 

versão regular e numa versão a negro. As informações em língua portu-

guesa aparecem na versão a negro do tipo de letra, enquanto que as 

informações em inglês e francês são compostas na versão regular. Atri-

bui-se assim mais importância ao texto em português, o que é justificá-

vel. A presença do textos em língua estrangeira também se justifica, 

uma vez que se trata de um museu que mostra a cultura popular portu-

guesa e que se situa numa zona primordialmente turística.

O peixe representado constitui uma ilustração, que cumpre a sua fun-

ção de chamar a atenção para o objecto gráfico. A referencia visual às 

rendas e bordados, remete para um carácter de manualidade, adequado 

à temática da arte popular.

IN T ER PR ETAÇÃO

Consideramos que o peixe, embora possa ter significados simbólicos 

(sobretudo os relacionados com o cristianismo), aqui não é representado 

com essa simbologia, mas apenas como elemento visual apelativo.

Cores

IMAGEM 41B

Cartaz Mercado da Primavera 
1973.
Representação  
da sobreposição  
das cores de impressão.
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Cartaz “Pintura Portuguesa de Hoy”

1973, Fundação Calouste Gulbenkian | Secretaria de Estado  

da Informação e Turismo

32,5 x 48,3 cm

DESCR IÇÃO

O elemento principal do cartaz é um motivo geométrico, floral, circular, 

dentro do qual se encontram traçadas algumas linhas também circula-

res. Ao lado deste elemento, existe outro elemento, também geométrico, 

que sugere uma folha. Flor e folha parecem assim derivar do mesmo 

caule, que é a letra “T” da palavra Portugal. Trata-se de um motivo visual 

com bastantes influências da arte popular portuguesa. Existe ainda no 

cartaz uma pequena quantidade de texto (ao fundo), que indica o local e 

a data da exposição.

O motivo representado remete para a arte popular tradicional portu-

guesa, mas a sua geometrização e a perfeição dos traços, afastam-no 

desse carácter de manufactura da arte popular, e podem aproximá-lo 

mais do tema: a pintura portuguesa de “hoy” (daquela altura).

A imagem não tem uma relação directa com o tema. Trata-se de um 

motivo semi-abstracto, que remete para um tema floral, pelo que não 

tem uma relação directa com o tema da pintura, objecto da exposição. 

No entanto, e uma vez que se trata de mostrar a pintura portuguesa em 

Espanha, o aspecto visual ligado à arte popular, reforça a ideia de uma 

portugalidade, e afirma assim a identidade do país no estrangeiro. Tal 

justifica-se também pelo facto de o cliente (para além da FCG) ser a 

Secretaria de Estado da Informação e Turismo, sucessora do SNI. Pode-

mos constatar que na obra de Sebastião Rodrigues os trabalhos para 

este cliente todos remetem este carácter de portugalidade e pretendem 

construir uma imagem específica do país, a nível gráfico.

Ao nível do design e da sua estrutura, existe no cartaz um eixo vertical 

dominante, iniciado pela barra do “T”. Este eixo não aparece ao centro, 

mas sim ligeiramente à esquerda do meio do cartaz. Nesse eixo visual, 

tocam-se os dois círculos, dispostos paralelemente, que servem de base à 

construção dos dois elementos principais (a flor e a folha). Todos os ele-

mentos gráficos deste conjunto são construídos a partir de círculos. No 

limite inferior do cartaz, o texto com as informações relativas à exposição 

aparece colocado com uma inclinação de 12º relativamente à horizontal.

IMAGEM 42

Cartaz Pintura Portuguesa  
de Hoy
1973, Fundação Calouste 
Gulbenkian | Secretaria  
de Estado da Informação  
e Turismo
32,5 x 48,3 cm
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Fonte grotesca

Tipografia

Cores

Times

Fonte grotesca 

condensada 

negro

grelha | geometria

12º
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As cores presentes no cartaz são dois tons de verde, rosa, laranja, 

azul e cinza escuro. Mais uma vez trata-se de cores bastante vivas, que 

se organizam em contrastes de complementaridade, mas também em 

harmonias.

O tipo de letra utilizado na palavra “Portugal” é possivelmente 

Futura. No título “Pintura Portuguesa de Hoy” é utilizada também 

possivelmente a fonte Futura numa versão negra e condensada. A 

designação do local, da data e da expressão “Exposición” aparecem 

compostos em Times. Trata-se de um uso da tipografia de uma forma 

bastante clara e neutra.

São conhecidos alguns desenhos de estudo para o cartaz em aná-

lise. Estes estudos pretendem chegar a uma forma baseada em moti-

vos florais, e também pretendem encontrar as cores ideais a aplicar.

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar a exposição “Pintura Portuguesa de Hoy”, 

realizada em Salamanca. Antes, o mesmo design serviu para divulgar 

a mesma exposição, integrada na Semana de Portugal em Barcelona. 

Foi encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Secreta-

ria de Estado da Informação e Turismo. Supõe-se que a difusão do 

cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, pela distribuição do 

mesmo por várias instituições e por vários pontos da cidade do evento, 

de modo a ser visto pelo maior número possível de pessoas. Não sabe-

mos como terá sido a sua recepção pelo público (no caso o público 

espanhol) na altura da sua difusão (1973). No entanto, trata-se de um 

objecto bastante limpo, claro, organizado e visualmente apelativo, 

que ainda hoje é admirado como exemplo de objecto de qualidade 

criado pelo designer.

IN T ER PR ETAÇÃO

O elemento representado pretende remeter para uma flor e a respec-

tiva folha e caule. Este caule sai da palavra “Portugal”, pelo que se 

pode interpretar como o florescer de Portugal, ou a pintura portu-

guesa a florescer.

Esta obra, assim como outras realizadas para o SNI, tem uma forte 

ligação e inf luência da arte popular tradicional portuguesa, o que se 

pode perceber pelos motivos representados e pelas cores utilizadas.
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Cartaz “18 De Maio Dia Internacional dos Museus”

1978, ICOM Portugal

45,5 x 69,5 cm

Este cartaz faz parte de uma série de três cartazes realizados pelo desig-

ner para o mesmo tema em três anos diferentes: 1978, 1981 e 1983.

DESCR IÇÃO

O cartaz representa uma composição cujo elemento principal é um cír-

culo colocado no meio do campo visual. Dentro desse círculo desenvol-

vem-se outros cinco, de dimensões menores e dispostos com aparente 

aleatoriedade. Em alguns dos círculos pode distinguir-se uma textura de 

croché, numa tonalidade mais escura do que a cor dessas zonas de gra-

fismo. O cartaz tem duas possibilidades de leitura e por isso tem um título 

em cima e outro em baixo, para poder ser colocado na posição desejada.

A temática do cartaz é abstracta. Trata-se de uma composição visual 

de cores vivas, que remete para um sentido de alegria e vivacidade. A 

imagem pode ser entendida como uma peça de arte moderna, formada 

por círculos coloridos. Neste sentido, adequa-se ao tema da celebração do 

dia internacional dos museus, remetendo para aquilo que poderia ser 

uma obra exposta num museu. Por outro lado, pela vivacidade e alegria 

transmitidas pela simplicidade e pelas cores, também se adequa à temá-

tica da celebração.

Ao nível do design, a estrutura do cartaz é baseada num grande cír-

culo colocado no centro do cartaz. Dentro desse círculo aparecem outros 

cinco círculos dispostos irregularmente. Existem também dois cortes 

em linha recta que definem duas linhas que se intersectam e que estru-

turam toda a composição.

As principais cores representadas no cartaz são o roxo, dois tons de 

laranja, o amarelo, o rosa escuro, o azul e o verde. São cores quentes e 

cores frias, mas todas elas bastante saturadas, o que confere grande viva-

cidade à composição.

O tipo de letra usado no título é Helvetica, sendo que o “M” de Museus, 

aparece numa versão swash possivelmente da fonte Garamond. O uso da 

fonte Helvetica confere um carácter limpo e intemporal ao cartaz. O uso 

do caracter swash, remete para um carácter clássico, monumental, estru-

turante, institucional, como o conceito de museu requer.
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Cores

Albertus

Tipografia

grelha | geometria

IMAGEM 43

Cartaz 18 de Maio  
Dia Internacional dos Museus
1978, ICOM Portugal
45,5 x 69,5 cm
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CON T EX TO

O cartaz pretende comemorar o dia internacional dos Museus. Foi enco-

mendado pelo ICOM Portugal (Comité Nacional Português do Internatio-

nal Council of Museums), uma instituição de grande importância cultu-

ral no país. Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira 

habitual, pela distribuição do mesmo por várias instituições e por vários 

pontos da cidade, de modo a ser visto pelo maior número possível de 

pessoas.

Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público na altura 

da sua difusão (1981). No entanto, daquilo que se sabe relativamente às 

reproduções do cartaz original, trata-se de um objecto gráfico bastante 

acarinhado pelo público, que ainda nos dias de hoje mantém um aspecto 

actual. O facto de o mesmo poder ser colocado em duas posições, é con-

siderado um aspecto de grande criatividade.

IN T ER PR ETAÇÃO

Podemos considerar que o círculo constitui um elemento que remete 

para a ideia de perfeição e também é símbolo de movimento. Neste sen-

tido adequa-se ao tema em questão. Por outro lado, pode considerar-se 

que as formas representadas não comportam nenhuma simbologia, para 

além do jogo formal e rítmico que constroem. São visíveis neste cartaz 

influências de algumas obras de Robert Delaunay, não só pelas formas 

circulares como também pelas cores vivas e fortes, que exprimem ale-

gria, movimento e dinamismo.

Cartaz 18 de Maio Dia Internacional dos Museus 1981

1981, ICOM Portugal

49 x 69 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa um motivo geométrico abstracto, baseado em for-

mas circulares. Ao centro é representado um círculo azul, de onde 

saem secções de círculos de várias cores, que constituem a composição 

visual. É representada uma cercadura desconstruída, como se o fundo 

do cartaz fosse construído por quatro recortes. Esse fundo é colocado 

ainda sobre um fundo preto, que constitui a base para todos os elemen-
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tos. É nesse fundo preto que aparece o título do cartaz “Dia Internacio-

nal dos Museus”. A temática do cartaz é abstracta. Trata-se de uma com-

posição visual de cores vivas, que remete para um sentido de alegria e 

vivacidade.

A imagem pode ser entendida como uma peça de arte moderna. 

Pode até reconhecer-se uma certa aproximação a algumas obras de 

Robert Delaunay (“Rythme, Joie de vivre”, por exemplo), baseadas em 

formas circulares bastante coloridas que transmitem ritmo, vivaci-

dade e movimento. Neste sentido, adequa-se ao tema da celebração do 

dia internacional dos museus, remetendo para aquilo que poderia ser 

uma obra exposta num museu.

Ao nível do design, o motivo principal da peça parece resultar de 

três grandes círculos iguais, sobrepostos em parte, e dispostos em 

diagonal, dos quais se vê apenas o central (azul escuro). Todos os ele-

mentos resultam dessa estrutura principal. São secções de círculos 

concêntricos a esses principais. Para a distribuição dos restantes ele-

mentos parece não haver nenhuma lógica estrutural definida.

As principais cores representadas no cartaz são dois tons de azul, 

dois tons de verde, vermelho, laranja, rosa e preto. O título aparece 

aberto a branco sobre fundo preto. Tratam-se de cores bastante vivas, 

umas frias e outras quentes, em contraste de complementaridade.

O tipo de letra usado no título é o Albertus. Trata-se de uma fonte 

com um aspecto bastante clássico, remetendo para a Capital Quadrata 

Romana, pela forma das patilhas.

IN T ER PR ETAÇÃO

Podemos considerar que o círculo constitui um elemento que remete 

para a ideia de perfeição e também é símbolo de movimento. Neste 

sentido adequa-se ao tema em questão. Por outro lado, pode conside-

rar-se que as formas representadas não comportam nenhuma simbo-

logia, para além do jogo formal e rítmico que constroem.

São visíveis neste cartaz influências de algumas obras de Robert 

Delaunay, não só pelas formas circulares como também pelas cores 

vivas e fortes, que exprimem alegria, movimento e dinamismo.

IMAGEM 44

Cartaz 18 de Maio  
Dia Internacional dos Museus 
1981
1981, ICOM Portugal
49 x 69 cm
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Cores

Helvetica

“M” caracter 

swash.

Provavelmente 

Garamond

Tipografia

grelha | geometria
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Cartaz 18 de Maio Dia Internacional dos Museus 1983

1983, Museu Calouste Gulbenkian

42 x 68 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz representa no plano principal dois pássaros e notas musicais. 

No fundo é representada uma textura abstracta em tons de verde e preto. 

No corpo de cada um dos pássaros existem zonas em que é representada 

uma textura floral, que parece pretender destacar a cabeça e as asas do 

resto do corpo das aves. O cartaz possui uma cercadura verde, interrom-

pida no lado esquerdo. As notas musicais ocupam essa zona, o que trans-

mite a ideia de que a música está a sair do cartaz. 

O facto de os pássaros aparecerem junto de notas musicais, remete para 

pássaros a cantar, o que dá uma ideia de alegria, que se adequa à temática 

da comemoração. A relação do tema com a imagem não é, portanto, 

directa. A alegria representada adequa-se à temática da comemoração, 

mas não tem nenhuma relação com o dia internacional dos museus.

Ao nível do design e da estrutura geométrica, os dois pássaros represen-

tados são iguais em dimensão e desenho, sendo um espelhado do outro. O 

pássaro representado a verde parece estar na posição mais natural, estando 

o de cima posicionado com uma rotação de 19º. As pautas musicais apare-

cem dispostas de uma forma aparentemente aleatória. O título do cartaz 

“18 de Maio Dia Internacional dos Museus” aparece centrado, junto ao 

limite superior do cartaz. O subtítulo “Museu Calouste Gulbenkian” apa-

rece numa linha abaixo, num corpo inferior, posicionado na metade 

esquerda do objecto gráfico, sem nenhum alinhamento aparente.

As principais cores representadas no cartaz são três tons de verde, ver-

melho, magenta e laranja. O título aparece impresso a azul, e o subtítulo 

a branco. O tipo de letra usado no título é o Albertus e no subtítulo o Times.

Os pássaros representados foram desenhados geometricamente, sendo 

formados por linhas rectas e curvas perfeitas.

Existem vários desenhos de estudo para o cartaz em análise, que pre-

tendem sobretudo chegar à forma ideal dos pássaros.

CON T EX TO

O cartaz pretende comemorar o dia internacional dos Museus e faz parte 

da série de três que referimos. No entanto, foi encomendado pelo Museu 
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Calouste Gulbenkian e não pelo ICOM, como 

aconteceu nos anteriores. Contudo, o contexto 

terá sido semelhante e o público alcançado terá 

sido o mesmo.

IN T ER PR ETAÇÃO

Se considerarmos os pássaros representados 

como elementos simbólicos, podemos afirmar 

que os mesmos podem remeter para uma ideia 

de leveza, espiritualidade e superioridade. No 

entanto, pensamos que a ideia mais adequada 

ao objecto de design é a ideia de leveza, sim, 

mas também a de alegria, transmitida pelo 

cantar dos pássaros, e que reforça a ideia de 

celebração, como a data requer.

O pássaro é um elemento recorrente na obra 

de Sebastião Rodrigues, e desse modo, pode 

considerar-se que este cartaz recebeu influên-

cia de outros trabalhos.

Albertus

Tipografia

Cores

Times 

New Roman

IMAGEM 45

Cartaz 18 de Maio  
Dia Internacional dos Museus 
1983
1983, Museu Calouste 
Gulbenkian
42 x 68 cm
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grelha | geometria

19 º19 º
19 º

IMAGEM 45

Cartaz 18 de Maio  
Dia Internacional dos Museus 
1983
1983, Museu Calouste 
Gulbenkian
42 x 68 cm
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Desenhos de estudo

IMAGEM 45

Cartaz 18 de Maio  
Dia Internacional dos Museus 
1983
1983, Museu Calouste 
Gulbenkian
42 x 68 cm

Exemplos de desenhos de 
estudo que serviram de base 
à realização do cartaz.
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Cartaz “Música no Mosteiro”

1981, Museu Calouste Gulbenkian

48 x 68,2 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz apresenta uma moldura representando uma fotografia duotone 

(em preto e laranja avermelhado) de uma parede bastante trabalhada do 

interior do monumento. Trata-se de um elemento visual bastante rico. A 

esta imagem sobrepõe-se um bloco de texto, com o título do cartaz. As 

restantes informações aparecem numa barra ao fundo. 

A temática do cartaz prende-se com a música barroca a decorrer no 

mosteiro da Batalha. Deu-se primazia à representação do local – o mos-

teiro – em vez da representação da música. Pretende-se com isto revelar 

que o local do acontecimento é tão importante como o próprio aconteci-

mento. A imagem representada está de acordo com o tema, uma vez que 

o acontecimento se realiza naquele local. No entanto, não tem nenhuma 

relação com a temática da música. Trata-se de uma obra que recorre à 

fotografia e não à ilustração do designer.

Relativamente ao design, a estrutura do cartaz é absolutamente cen-

trada. Todo o cartaz é ocupado pela fotografia de fundo, à excepção de 

uma barra no limite inferior, que contém 

algum texto.

O cartaz é impresso a três cores: um tom 

laranja, bege e preto. São cores bastante 

sóbrias e discretas, que transmitem elegân-

cia e requinte.

Relativamente à tipografia, nas informa-

ções secundárias é utilizado o tipo de letra 

Times. A palavra “Batalha” aparece composta 

em Albertus e a expressão “Música no Mos-

teiro” (em português e em inglês) aparece 

composta num tipo de letra de difícil identi-

ficação, cujo desenho se aproxima à escrita 

carolíngia. A expressão gráfica criada para 

este título, assim como o símbolo que a acom-

panha, formam uma espécie de marca para o 

evento.



405 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar o concerto “Música no Mosteiro”. Foi enco-

mendado pelo Mosteiro da Batalha, instituição organizadora do 

evento. Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira 

habitual, pela distribuição do mesmo por várias instituições e por 

vários pontos da cidade, de modo a ser visto pelo maior número pos-

sível de pessoas. Não temos dados concretos relativamente à recepção 

pelo público na altura da sua difusão (1983). No entanto, trata-se de 

um objecto bastante limpo, claro, organizado e visualmente apela-

tivo, que ainda hoje é admirado como exemplo de objecto de quali-

dade criado pelo designer.

IN T ER PR ETAÇÃO

O objecto gráfico não apresenta elementos simbólicos aparentes. A foto-

grafia representa um pormenor do edifício, e tem uma função mera-

mente ilustrativa.

Tipografia

Cores

Times

Albertus

grelha | geometria
IMAGEM 46

Cartaz Música no Mosteiro
1981, Museu Calouste 
Gulbenkian
48 x 68,2 cm
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Cartaz “O Mosteiro da Batalha  

e a Arquitectura em Portugal no Século XV”

1983, Mosteiro da Batalha

43 x 68 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz apresenta uma gravura da fachada do Mosteiro da Batalha, colorida 

num tom avermelhado, um monge à entrada da porta, vestido de branco, e 

um bloco de texto centrado, localizado no canto superior direito do cartaz.

A temática do cartaz é a arquitectura em Portugal no século XV, da 

qual o Mosteiro da Batalha é um exemplo bastante ilustrativo. Uma vez 

que representa o Mosteiro da Batalha, a imagem adequa-se na perfeição 

ao tema. É a expressão visual do próprio tema, no sentido denotativo.

Relativamente ao design e à estrutura geométrica do cartaz, a imagem 

está colocada de modo a que a porta e a janela principais estejam centradas 

no campo visual, o que transmite equilíbrio. O facto de a representação do 

monge aparecer a branco (destacando-se do resto dos elementos), atrai o olhar 

e reforça este sentido de centralidade. A colocação do bloco de texto à direita, 

sobre a coluna do monumento, vem contrabalan-

çar esta ideia de equilíbrio, sem, no entanto, o pre-

judicar. A colocação do texto naquele local pode 

também estar relacionada com a legibilidade. 

Trata-se de uma zona da imagem pouco contraste, 

que permite a leitura do texto.

O cartaz é impresso a três cores: azul, ver-

melho e preto.

Relativamente à tipografia, o tipo de letra 

utilizado é o Garamond. A expressão “Mosteiro 

da Batalha” é uma marca criada para figurar 

em todos os objectos gráficos da instituição, e é 

composta noutro tipo de letra. Existe neste 

caso um jogo visual interessante formado pelo 

“T” de “Mosteiro” e pelo “O”. As duas formas 

alinhadas remetem para uma cruz e também 

para a forma circular que no contexto cristão 

pode ser um ícone para a hóstia, ou o pão de 

Deus distribuído nas celebrações.
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A ilustração adequa-se à temática, uma vez que é a representação fiel 

do monumento em estudo.

CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar a exposição sobre o Mosteiro da Batalha e a 

arquitectura em Portugal no século XV. Foi encomendado pelo Mosteiro 

da Batalha, instituição organizadora do evento. Supõe-se que a difusão 

do cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, e que a sua recepção por 

parte do público terá sido boa, uma vez que se trata de um objecto visual-

mente apelativo, representativo da qualidade do trabalho do designer.

IN T ER PR ETAÇÃO

O objecto gráfico não apresenta elementos simbólicos aparentes. A repre-

sentação do monge à porta do edifício pode pretender dar um carácter 

mais humano à construção. A colocação desta figura também pode ter 

servido para dar uma noção da escala do edifício. Trata-se de uma obra 

que transmite serenidade, elegância e requinte, tanto pelo tipo de ima-

gem utilizado, como pelo requinte tipográfico.

grelha | geometria

Cores

Garamond

Tipografia

IMAGEM 47

Cartaz O Mosteiro da Batalha 
e a Arquitectura em Portugal 
no Século XV
1983, Mosteiro da Batalha
43 x 68 cm
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Cartaz “Exposição Internacional de Guitarras”

1983, Museu Calouste Gulbenkian

42,6 x 68 cm

DESCR IÇÃO

O cartaz tem como elemento principal a representação de uma guitarra, 

situada na metade inferior do mesmo, a representação do símbolo do “I 

Festival Internacional de Música de Lisboa” e o texto com o nome da 

exposição a data e local de realização. Na guitarra, existem ornamentos 

(nomeadamente junto à roseta), que aqui são representados através do 

uso de vinhetas tipográficas.

O motivo representado tem uma ligação directa com o tema do cartaz. 

Representa uma guitarra, e a exposição é, precisamente, de guitarras. A 

imagem da guitarra, embora simplificada, assume um carácter denota-

tivo relativamente ao tema. Ilustra o tema que trata.

Relativamente ao design e à grelha / Estrutura geométrica, a guitarra 

representada tem subjacente uma estrutura baseada em dois grandes cír-

culos. Localizado junto à margem superior do cartaz, existe outro ele-

mento pictórico de grande interesse: o símbolo 

do “I Festival Internacional de Música de Lisboa”. 

Este não se encontra centrado (na horizontal), 

mas sim ligeiramente à direita do centro do 

campo visual. Este símbolo vai servir de base 

para o alinhamento (centrado) de todo o texto 

do cartaz. O conjunto destes elementos forma, 

assim, um eixo visual vertical, situado ligeira-

mente à direita do centro do campo visual. O 

uso de texto centrado (entre si) mas não cen-

trado no campo visual é um recurso bastante 

utilizado pelo designer Sebastião Rodrigues. 

Todo o cartaz revela uma ausência de perspec-

tiva. Todos os objectos são representados de uma 

forma plana, como se fossem recortes de papel.

O cartaz é impresso a três cores: um tom 

dourado, castanho e bordeaux.

Ao nível da tipografia, o tipo de letra utili-

zado nas informações do cartaz, como o local, 
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grelha | geometria Cores

Tipografia

Times

Le Griffe

Times

Albertus

a expressão “Exposição Internacional” e a data, é o tipo de letra Times. 

O símbolo do “I Festival Internacional de Guitarras” utiliza a fonte Alber-

tus. O aspecto tipográfico com mais destaque no cartaz é a expressão “de 

guitarras”, que utiliza o tipo de letra Le Griffe. Este tipo de letra fazia 

parte dos catálogos de Letraset, bastante em uso na altura. Os estudos 

conhecidos levam-nos a crer que este título terá sido criado e composto 

em Letraset. Os tipos de letra aqui utilizados não são apenas os regulares. 

São também utilizados caracteres swash. Se escrevêssemos a expressão 

“de guitarras” em Le Griffe, obteríamos uma expressão visual bastante 

mais simples e menos requintada. Através do uso dos caracteres “g” e “t” 

na sua versão swash, foi possível enriquecer bastante o título do cartaz. 

Neste processo, tiveram que se ajustar os espaços, de modo a conseguir 

um lettering equilibrado e requintado. Na figura XX é possível observar 

esta sequência de trabalho, que conduziu à expressão visual final.

São conhecidos alguns desenhos de estudo para o cartaz em análise. 

IMAGEM 48

Cartaz Exposição 
Internacional de Guitarras
1983, Museu Calouste 
Gulbenkian
42,6 x 68 cm
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CON T EX TO

O cartaz pretende divulgar a “Exposição Internacional de Guitarras”, 

integrada no “I Festival Internacional de Música de Lisboa” e foi enco-

mendado pelo Museu Calouste Gulbenkian.

IN T ER PR ETAÇÃO

O objecto gráfico não apresenta elementos simbólicos. A guitarra represen-

tada assume um papel denotativo relativamente ao tema. Trata-se de uma 

peça que transmite uma elegância bastante peculiar, tanto pelas formas, 

como pela tipografia utilizada, como pelo alinhamento dos elementos.

tipo de letra: 

Le Griffe

de guitarras

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Le Griffe Plain

Le Griffe Plain

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Le Griffe Swash Alternative D

a b cdefghijklmnopqrstuvwxyz
Le Griffe Swash D

Le Griffe Plain

Le Griffe Plain

Le Griffe Swash Alternative D

Le Griffe Swash D

de guitarras tg

deguitarras

de guitarras
de guitarras

IMAGEM 48 B

Imagens explicativas  
da composição da expressão 
“de guitarras” presente  
no cartaz Exposição 
Internacional de Guitarras.
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Cartazes: conclusões

Através da análise sistematizada e aprofundada de quinze cartazes, e de 

uma análise menos profunda, apenas visual, dos 128 cartazes recolhi-

dos, podemos enunciar algumas conclusões e generalizar alguns aspec-

tos relativamente a este objecto de comunicação gráfica, na obra de 

Sebastião Rodrigues.

Os cartazes que recolhemos foram realizados para clientes como a Funda-

ção Calouste Gulbenkian e o Museu Calouste Gulbenkian, o Mosteiro da 

Batalha, o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu de Arte Popular, o Museu 

Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional do Traje, a Secretaria de Estado 

da Cultura, a Sociedade Nacional de Belas-Artes, o Secretariado Nacional 

de Informação, a Associação Portuguesa de Designers, o Gabinete de 

Higiene e Segurança no Trabalho, a Direcção Geral de Turismo, a Socie-

dade Portuguesa de Química / Fundação Calouste Gulbenkian, o Ministé-

rio da Indústria e Energia / Direcção Geral da Qualidade, a Universidade 

Técnica de Lisboa, o Ministério da Cultura e Coordenação Científica e as 

editoras Verbo e Sá da Costa.

Tratam-se de instituições fortemente ligadas à cultura, e algumas 

delas ao estado. De realçar o SNI, que desempenhou um papel de desta-

que no país, no período em estudo, e para o qual Sebastião Rodrigues 

desenvolveu alguns projectos, cuja linguagem se pode reconhecer cons-

tante e com uma ideia de afirmação de um Portugal baseado nas tradi-

ções e no popular, como era requisito da política de comunicação da 

instituição. No entanto, o designer conferia a estes trabalhos uma con-

temporaneidade e actualidade refrescantes, que os aproximava das ideo-

logias pretendidas, mas, ao mesmo tempo, os afastava e os tornava como 

uma “lufada de ar fresco” no panorama gráfico e artístico nacional.

De entre os trabalhos analisados, o mais antigo data de 1958, e foi reali-

zado para o SNI: Portugal Nazaré. Este, destina-se a promover turistica-

mente a zona da Nazaré e apresenta uma silhueta de mulher, com cha-

péu na cabeça, aberta a branco, sobre fundo azul. A amarelo, sobreposto 

à silhueta, e parcialmente ao fundo, aparece um quadrado amarelo, e 

junto do mesmo a palavra Nazaré, aberta a branco sobre o fundo azul. 

Por cima da silhueta, um símbolo de forma oval, dentro do qual são tra-

çadas linhas rectas, que o dividem em várias secções, e que parecem 
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representar o sol e os seus raios. No limite superior do cartaz, em grande 

destaque, a palavra “Portugal”.

Os trabalhos mais recentes, de entre este conjunto de cartazes, foram 

realizados em 1985, para a Fundação Calouste Gulbenkian e para o Mos-

teiro da Batalha.

Para a Fundação Calouste Gulbenkian, o cartaz para a Exposição de 

tapetes orientais “Um Olhar Sobre as Reservas”, mostra-nos a figura de 

Calouste Gulbenkian, ainda jovem, sobre um fundo azul cujo grafismo 

provém de um tapete da colecção. A tipografia utilizada é clássica, recor-

rendo a caracteres swash. Todo o conjunto transmite uma ideia clássica, 

institucional, séria e contida. De modo semelhante, o cartaz para o Mos-

teiro da Batalha: “Arquitectura e Escultura Góticas” representa fotogra-

ficamente o tecto em ogiva do mosteiro (visto de baixo), utilizando esta 

imagem com uma tonalidade clara, de modo a servir de fundo. Em pri-

meiro plano, são representadas duas peças escultóricas do museu. A tipo-

grafia divide-se entre uma fonte transicional (Times) e duas fontes góti-

cas, claramente ornamentais. Trata-se de um cartaz também bastante 

clássico e com uma essência de seriedade e solenidade.

O outro cartaz do mesmo ano “Mosteiro da Batalha 1385-1985 – VI 

Centenário”, representa como imagem de fundo uma fotografia do pór-

tico de entrada do Mosteiro, fotografado de baixo, que dá uma perspec-

tiva completamente inovadora da peça arquitectónica e escultórica. A 

tipografia mais uma vez é clássica, com patilhas. A imagem geral criada 

é também uma imagem de solenidade, classe, requinte e sobriedade.

Podemos, apenas através destes três exemplos, perceber que no final 

da sua carreira, Sebastião Rodrigues alterou um pouco a sua linguagem, 

tornando-a mais séria, mais sóbria e mais clássica. Tal facto pode justifi-

car-se pela natureza dos clientes, e também pela utilização da fotografia 

como elemento gráfico de base, em vez da ilustração, tão presente nos 

anos que antecederam este período.

De um modo bastante resumido, e tendo em conta a observação da tota-

lidade dos cartazes recolhidos, podemos verificar que existe em todos 

eles um tratamento tipográfico bastante cuidado, com espacejamentos 

bem equilibrados (sobretudo nos títulos), que o designer corrigia, grande 

parte das vezes, recortando os caracteres e colocando-os na posição pre-

tendida na maquete.
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É frequente o uso de caracteres especiais (swash) em algumas letras, 

apenas nos títulos principais, o que vem reforçar a ideia do cuidado na 

composição tipográfica.

São utilizados tanto tipos com patilhas, como tipos sem patilhas. Os 

tipos com patilhas mais utilizados são o Times, o Albertus, o Garamond e o 

Trajan – todos tipos de letra bastante clássicos, com uma boa qualidade 

de desenho. Os tipos sem patilhas mais utilizados são Futura e Helvetica, 

tanto nas versões regulares, como negras e condensadas. Tratam-se de 

tipos de letra igualmente bem desenhados, e com um carácter neutro, 

frio e intemporal. 

Por vezes são utilizados tipos de letra visualmente bastante fortes. É o 

caso de Le Griffe, Ringlet ou Umbra. Estes tipos conferem um carácter bas-

tante marcado aos objectos gráficos, chamando a atenção para os textos 

onde são utilizados. Mas, por outro lado, são tipos de letra mais datados, 

o que diminui o carácter de intemporalidade tão frequente na obra de 

Sebastião Rodrigues.

É comum, em vários trabalhos do designer, o uso de um recurso bas-

tante específico e bastante elegante. Podemos chamá-lo de composição 

centrada/descentrada. Ou seja, composições em que o texto aparece num 

bloco centrado, mas cuja posição no campo visual não é centrada, mas 

chegada à direita ou à esquerda. Produz-se, assim, por vezes, um eixo 

visual que domina todo o cartaz e que estabelece um equilíbrio, sem a 

monotonia e a previsibilidade de um simples alinhamento centrado.

Outro aspecto a referir no que concerne às características que pode-

mos recolher da análise deste conjunto de obras, prende-se com a geome-

trização das formas. Sebastião Rodrigues parte, na maioria dos casos, de 

motivos gráficos pré existentes (originários da arte popular ou da arqueo-

logia), mas procede a uma de transformação desses motivos gráficos, no 

sentido da sua simplificação e geometrização. Quase todos os seus grafis-

mos são redesenhados e todas as linhas obedecem a uma estrutura geo-

métrica. Deixa de existir desenho à mão livre, para existirem traçados 

perfeitos e limpos.

Aliada a esta característica, está a ausência de perspectiva. Todas 

as suas ilustrações se desenvolvem num único plano, não havendo a 

sugestão da tridimensionalidade. A simplicidade é levada ao 

extremo. A linguagem utilizada remete por vezes para uma lingua-

gem infantil. Neste aspecto, podem estabelecer-se relações com a 
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arte moderna, nomeadamente com o cubismo, em que este despren-

dimento da realidade também é visível.

Não obstante esta simplicidade de formas, é bastante habitual o uso 

de texturas, geralmente discretas, no interior destas formas ou nos 

fundos. Contrabalança-se, assim, a simplicidade e enriquecem-se as 

superfícies, tornando-as únicas e, ao mesmo tempo, tecnicamente mais 

viáveis. Nas décadas em estudo, era bastante difícil imprimir superfí-

cies de cor lisa, sem que pequenos defeitos fossem perceptíveis.

Relativamente às cores, podemos observar o uso maioritário de 

cores vivas, alegres e saturadas, por vezes com combinações e contras-

tes inesperados. É habitual o aproveitamento, por parte do designer, 

da transparência das tintas de impressão. Assim, muitas vezes são 

usadas zonas de sobreposição de duas cores para originar uma ter-

ceira. Conseguem-se desta maneira mais tonalidades, economizando 

nas entradas em máquina, e consegue-se também um carácter único 

nessas tonalidades, que sem a sobreposição, não ficariam certamente 

iguais.

Nos cartazes com uma linguagem mais institucional e que são 

baseados na fotografia, não existe uma utilização da cor tão expres-

siva. São preferidos tons mais sóbrios e escuros, e uma menor quanti-

dade de tonalidades.

Em conclusão, podemos dividir os cartazes de Sebastião Rodrigues 

em duas tipologias principais: os que têm como base imagens fotográ-

ficas e os que têm como base ilustrações do autor. Pensamos que os 

que se baseiam em criações pictóricas do autor são mais ricos, dada a 

maior intervenção nos mesmos, mas não retiramos importância àque-

les que se baseiam na fotografia, e que igualmente cumprem a função 

de divulgação.

Dentro desta segunda categoria, existe ainda um conjunto de car-

tazes, que utiliza composições obtidas através do recorte e combina-

ção de elementos fotográficos, utilizados e manipulados de uma 

maneira puramente plástica e expressiva, mais próxima da pintura 

ou das colagens – recurso que aproxima a obra do designer, uma vez 

mais, da arte moderna.
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60  The term “trademark” 

refers to any letetr or 

combination of letters, 

pictorial sign, or non-

graphic, even non-visual, 

sign, or any combination  

of these used by an 

organization or by its 

members to identify 

communications, property 

and products or to certify 

products and to distinguish 

them from those of others. 

Per Mollerup, Marks of 

Excellence. London: Phaidon 

Press Limited, 1998,  

pp. 96-97.

2.4. Marcas e símbolos

De acordo com Mollerup60, “o termo ‘marca’ (no sentido gráfico) refere-se 

a qualquer letra ou combinação de letras, signo pictórico, ou não-gráfico 

(ou até mesmo não-visual), ou qualquer combinação destes, usada por 

uma organização ou pelos seus membros para identificar comunicações, 

propriedade e produtos ou para certificar produtos, de maneira a distin-

gui-los dos de outras organizações”.

Os antecedentes históricos das marcas comerciais modernas desenvol-

veram-se devido à necessidade e ao desejo de identificação social, por parte 

de indivíduos ou de grupos. Estes antecedentes eram utilizados para iden-

tificar a identidade social de indivíduos ou de comunidades (heráldica, 

monogramas), para identificar a propriedade (marcas de produtos, marca-

ção em animais) e para identificar a origem (marcas em cerâmica, marcas 

de construtores, marcas de impressores, marcas em mobiliário, ...)

Actualmente, as marcas têm como funções principais facilitar a esco-

lha, dar segurança nessa escolha e reafirmar a identificação do cliente 

com a marca. Num mundo em que existe um infindável número de ofer-

tas, as empresas procuram maneiras de se ligarem emocionalmente aos 

clientes, de se tornarem insubstituíveis e de criarem relações duradou-

ras. E, quando uma marca cumpre bem o seu objectivo, as pessoas “apai-

xonam-se” por ela, confiam e acreditam na sua superioridade. 

Uma marca é transmitida através de inúmeros veículos de comunica-

ção da instituição, que vão desde os produtos comercializados, às emba-

lagens, aos empregados, às estruturas físicas da empresa, à maneira 

como se atende o telefone, às relações públicas, entre muitos outros. De 

entre uma panóplia tão alargada de factores, a marca gráfica constitui-se 

apenas como uma pequena parte da comunicação, mas é aqui que a 

intervenção do designer gráfico se torna fulcral: não só na criação da 

marca gráfica, mas também na criação de todo o programa de identi-

dade visual, que serve de base à sua aplicação. Neste contexto, uma 

marca gráfica tem, assim, a importante dupla função de permitir a iden-

tificação imediata (de uma instituição ou produto) e de evocar os valores 

importantes dessa mesma instituição ou produto.

Uma marca gráfica pode ser composta por um símbolo ou signo pictó-

rico e um logótipo, ou apenas por um logótipo. O símbolo, neste con-

texto, é um elemento visual, não textual, que pretende constituir-se 
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61  Per Mollerup,  

Op. Cit., pp. 90-91.

como um referente visual da marca. O logótipo, é a parte textual da 

marca, que através do arranjo tipográfico também se constitui como ele-

mento expressivo: a ideia (logos) através do tipo (tipografia). Existe mui-

tas vezes alguma confusão com a expressão logótipo, que é frequente-

mente utilizada com o mesmo significado de marca gráfica (conjunto de 

símbolo e logótipo).

Para cumprir a função a que é destinada, uma marca gráfica deve cum-

prir, de acordo com Mollerup61, uma lista de vinte e quatro requisitos, de 

entre os quais destacamos alguns. A visibilidade – uma marca deve ser 

suficientemente visível em todos os suportes em que for aplicada. Deve 

poder ser usada em todas as suas aplicações, deve distinguir-se de outras 

marcas, deve poder ser legalmente protegida (registada), pelo que deve 

ser única e não semelhante a nenhuma outra existente. Deve ser simples 

e fácil de compreender. Deve chamar a atenção. Deve ser “decente” e ter 

atenção a possíveis significados negativos em outras culturas. Deve per-

mitir a sua correcta reprodução a cores, devendo para isso usar poucas 

cores e fáceis de reproduzir. Deve funcionar bem tanto a cores como a 

preto e branco. Deve remeter para a natureza da instituição. Não deve 

ser demasiado efémera. O seu design deve transmitir a ideia de que a 

gestão é competente. Deve encorajar a decisão de compra. Deve parecer 

uma marca para funcionar como tal, e deve ser apelativa, isto é encora-

jar o público a “gostar” da marca.

Exposto tudo isto, analisemos, então, com mais detalhe, cinco marcas 

gráficas criadas pelo designer Sebastião Rodrigues. De entre estas cinco, 

consideramos como apenas uma, um conjunto de símbolos que o desig-

ner criou para o livro As Mais Belas Vilas e Aldeias de Portugal (Verbo, 1984). 

Estas não se podem considerar marcas gráficas comerciais ou institucio-

nais, mas tratam-se de exemplos bastante representativos do desenho 

sintético e ao mesmo tempo expressivo do autor, razão pela qual foram 

escolhidas para este grupo.

De entre todo o espólio analisado, recolhemos trinta e uma imagens 

gráficas concebidas por Sebastião Rodrigues, o que não constitui um 

número muito significativo na carreira de um designer com um volume 

de trabalho tão vasto. Tal pode justificar-se com o facto de o seu trabalho 

se ter desenvolvido mais na área cultural e menos na área comercial, em 

que as marcas gráficas desempenham um papel mais marcante.
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Na análise de marcas/símbolos que realizámos, pudemos constatar que 

existem elementos constantes no contexto a montante, ao nível dos 

objectivos do objecto de design, e a jusante ao nível da difusão e da 

recepção dos mesmos pelo público; No campo da interpretação, ao 

nível da análise do binómio legibilidade/expressão.

Relativamente aos objectivos do objecto de design, as marcas têm a 

finalidade constante de identificar visualmente a marca ou o evento que 

representam e reforçar a sua identidade, tornando-os facilmente reco-

nhecíveis e reforçando os valores que lhe estão inerentes. Relativamente 

à difusão, a mesma é feita através da sua aplicação nos diversos supor-

tes, geralmente cartazes, mupis, desdobráveis e catálogos. Relativamente 

à recepção por parte do público, a maioria das marcas esteve em utili-

zação durante vários anos, pelo que se pode concluir que terão tido 

sucesso no cumprimento do seu propósito. Uma marca gráfica não se 

destina apenas a criar um impacto visível e imediato no público, mas 

antes a criar um reconhecimento da organização que representa e a 

transmitir os valores da instituição, ocorrendo tal de uma maneira dis-

creta e continuada no tempo.

Ao nível da legibilidade e expressão, mantém-se constante o facto de 

uma marca gráfica ter que obrigatoriamente ser legível e facilmente 

identificável em todos os tamanhos, desde o mais pequeno até ao maior. 

Assim, o tipo de grafismo deve ser bastante simplificado, para permitir 

a reprodução em vários suportes e essa fácil identificação em todas as 

situações.
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2.4.1. Análise de marcas e símbolos de Sebastião Rodrigues

Marca Gráfica “APEL”

1974 (?), APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros

DESCR IÇÃO

A imagem gráfica representa um livro aberto e, ao centro, um ele-

mento que remete para uma f lor de oito pétalas, obtidas cada uma 

delas pela intersecção de duas formas circulares. Uma destas “péta-

las” apresenta um contorno mais marcado, que remete para a forma 

de um tronco, o que pode significar que o elemento f loral também 

pode ser entendido como uma árvore.

A APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros teve ori-

gem na Associação da Classe dos Livreiros de Portugal, criada em 23 

de Julho de 1927, para substituir a Associação de Livreiros de Lisboa. 

A partir de 1939, passou a designar-se Grémio Nacional dos Editores 

e Livreiros, assumindo o nome de Associação Portuguesa de Editores 

e Livreiros (APEL) a partir de Maio de 1974. Trata-se de uma associa-

ção destinada a proteger os interesses dos editores e livreiros portu-

gueses, pelo que o seu foco central é o livro e tudo o que engloba 

esta área.

A imagem, sendo constituída pela representação simplificada de 

um livro, adequa-se ao tema. Para além do livro, é representado um 

elemento f loral, que se reveste de um aspecto simbólico e não tão 

directamente relacionado com o tema que representa.

Ao nível do design e da grelha, o livro representado constitui a 

forma dominante de todo o conjunto. O lettering assume a mesma 

largura deste elemento, e aparece colocado abaixo do mesmo, cen-

trado, formando o conjunto dos dois elementos (livro e lettering) um 

bloco quase quadrado. O elemento f loral aparece colocado ao centro 

do livro aberto. O círculo a preto que aparece ao centro deste ele-

mento constitui um foco de concentração do olhar. Esta estrutura 

simples e centrada contribui para uma estabilidade do conjunto.

O tipo de letra utilizado na marca é uma fonte transicional, possi-

velmente uma versão da fonte Times, em caixa-alta. Trata-se de um 

fonte com um aspecto bastante tradicional e conservador, que trans-

mite elegância, sobriedade e imponência à marca. 

IMAGEM 49

Marca Gráfica APEL
1974 (?), APEL, Associação 
Portuguesa de Editores  
e Livreiros
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Os desenhos de estudo existentes mostram 

a composição da designação APEL, e a preocu-

pação do designer em conseguir equilibrar 

visual e harmoniosamente os espaços entre os 

caracteres.

CON T EX TO

A marca criada tem como objectivo identificar 

visualmente a instituição que representa e 

reforçar a sua identidade, contribuindo para a 

transmissão dos valores que lhe estão associa-

dos. Foi utilizada durante vários anos e a sua 

difusão deu-se através dos meios que normal-

mente contribuem para a difusão de uma 

marca: papelaria da instituição, desdobráveis 

promocionais, livros, presença em cartazes de 

eventos, etc.. Uma vez que esteve em utiliza-

ção durante vários anos, podemos concluir 

que terá tido sucesso no cumprimento do seu 

propósito.

IN T ER PR ETAÇÃO

A imagem central da marca representa um 

livro aberto, uma vez que a instituição que 

representa tem o livro como objecto de traba-

lho central. No centro do livro, aparece um 

elemento floral, geometrizado, representando 

oito pétalas, sendo que uma delas também 

pode ser interpretada como um tronco. Este 

elemento pode aqui remeter para um signifi-

cado ligado à vida. Se for interpretado como 

uma árvore, também pode remeter para a 

árvore do conhecimento. O conhecimento 

como aspecto central dos livros, e como 

aspecto central da instituição.

Fonte transicional.

Possivelmente uma versão  

do Times
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Marca Gráfica “Festival Internacional de Música de Lisboa”

1983, Festival Internacional de Música de Lisboa

DESCR IÇÃO

A marca gráfica é constituída por símbolo e lettering. O símbolo consiste 

numa estrela de dezasseis pontas, abaixo dela uma curva e abaixo da 

curva um elemento decorativo que funciona como um suporte. O letter-

ing aparece colocado abaixo deste símbolo e centrado com o mesmo.

O Festival Internacional de Música de Lisboa foi criado em 1983 e consti-

tuía-se na altura como uma referência na área da música, tendo-se reali-

zado, a propósito do mesmo, exposições relacionadas com a temática, como 

é exemplo a Exposição Internacional de Guitarras. A marca gráfica pretende 

constituir uma identificação visual do evento, estando presente em todos os 

objectos de comunicação do mesmo. No entanto, não existe uma relação 

directa entre o elemento gráfico representado e o tema da música.

Ao nível do design, o conjunto de lettering e símbolo apresenta uma 

estrutura centrada, cujos limites exteriores formam um rectângulo de 

proporções ligeiramente mais alongadas que as do rectângulo de ouro. O 

símbolo encontra-se inserido num quadrado.

Ao nível da tipografia, o tipo de letra utilizado na marca é bastante 

semelhante ao Albertus (Berthold Wolpe, 1932), (provavelmente Holland 

Title) composto em caixa alta, cujo desenho se inspira na Capitalis Quadrata 

Romana (letras maiúsculas esculpidas em pedra durante o Império 

Romano). No entanto, os caracteres “E”, “M” e “L” não são iguais aos da 

fonte mencionada. Neste caso, existem duas hipóteses. Uma é esta não 

ser a fonte Albertus ou ser uma variação, ou então o designer ter alterado 

o desenho da letra, no sentido de a tornar personalizada e única. 

Na figura X é apresentada uma possível transformação do caracter “L”, 

que apresenta uma variação swash na base.

Existem alguns desenhos de estudo para a marca gráfica, que revelam 

uma extrema preocupação do designer com o desenho do símbolo e com 

o equilíbrio dos espacejamentos no logótipo. Os estudos para o símbolo 

foram realizados em papel de grande formato (aproximadamente 70 x 70 

cm) tendo os desenhos sido realizados geometricamente. Existem ainda 

estudos anteriores a estes, que auxiliaram na definição da forma a desen-

volver. Através destes, podemos perceber que a forma de “estrela” pode 

ter tido origem numa rosa dos ventos.

IMAGEM 50

Marca Gráfica Festival 
Internacional de Música  
de Lisboa
1983, Festival Internacional 
de Música de Lisboa
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IN T ER PR ETAÇÃO

A estrela ou sol de dezasseis raios representado 

na marca, trata-se de um elemento que emana 

luz e energia, que emite. Nesse sentido, e asso-

ciado à música, o mesmo pode pretender reme-

ter para o carácter de difusão que a música 

pressupõe. Fonte de luz, de calor e de vida, o sol 

é associado à ideia de poder e de grandeza. 

Associado à música, pode remeter para o poder 

e para a grandiosidade da música. O sol é um 

elemento recorrente na obra de Sebastião 

Rodrigues. Neste sentido, pode considerar-se 

que este símbolo pode ter essa influência. No 

entanto, os elementos recorrentes, raramente 

são usados com o mesmo desenho, pelo que 

cada sol é único na obra do designer.
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Marca Gráfica “MNAA”

1969 (?), Museu Nacional de Arte Antiga

DESCR IÇÃO

A imagem gráfica é constituída por um símbolo constituído pela estiliza-

ção das letras MNAA e pela designação “Museu Nacional de Arte Antiga”. 

Este símbolo constitui um monograma da instituição.

O Museu Nacional de Arte Antiga trata-se de uma instituição de 

grande renome e importância no nosso país, enquanto núcleo cultural 

de destaque. Este museu, como o nome indica, apresenta uma colecção 

de arte antiga, de várias proveniências, com grande enfoque nas artes 

decorativas, pelo que a temática geral do objecto gráfico se aproxima 

desta realidade. O aspecto decorativo e trabalhado presente no mono-

grama adequa-se ao tema, na medida em que constitui um motivo ador-

nado com uma linguagem trabalhada, quase barroca.

O monograma assume uma forma simétrica, que pode ser inscrita 

num triângulo isósceles. O lettering aparece centrado relativamente ao 

monograma, tanto na versão em que o texto ocupa apenas uma linha, 

como na versão em que ocupa quatro linhas. Trata-se de uma estrutura 

bastante simples, que confere um aspecto clás-

sico, solene e contido ao conjunto que forma a 

marca.

O tipo de letra da marca, que recolhemos 

num livro onde aparece reproduzida, é um tipo 

de letra com patilhas, transicional, possivel-

mente o Times. No entanto, observando os estu-

dos que o designer realizou para esta marca, 

constatamos que este tipo de letra não coincide 

com o que foi inicialmente pensado. Este era 

um caso que ocorria com alguma frequência: a 

designação por extenso de uma marca ser com-

posta com tipos de letra diferentes consoante a 

obra em que era inserida. Tal poderia ser pro-

positado de maneira a conseguir uma melhor 

inserção da marca no suporte, ou poderia ser 

apenas um acaso, gerado pela má utilização da 

mesma por terceiros.

IMAGEM 51

Marca Gráfica MNAA
1969 (?), Museu Nacional  
de Arte Antiga
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O tipo de letra utilizado nas maquetes realizadas para este trabalho, é 

um tipo de letra, composto em caixa alta, cujo desenho se inspira na Capi-

talis Quadrata Romana (letras maiúsculas esculpidas em pedra durante o 

Império Romano, que se distinguem pelas suas formas baseadas num qua-

drado e pelos remates resultantes da escultura). O tipo de letra em questão 

poderá ser o Capitalis Monumetalis, desenhado por Walter Käch, em 1949.

Existem alguns desenhos de estudo para a presente marca, que deno-

tam uma busca pelas formas do monograma e que também mostram a 

preocupação com o equilíbrio do lettering, sobretudo no que diz respeito 

aos espaços entre os caracteres.

CON T EX TO

A marca gráfica tem como objectivo identificar visualmente a instituição 

que representa – um museu nacional – instituição com um grande peso na 

cultura nacional, e cujo aspecto central é a arte antiga. Foi utilizada 

IMAGEM 51B

Marca Gráfica MNAA
desenhos de estudo.
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durante vários anos e a sua difusão deu-se através dos meios que normal-

mente contribuem para a difusão de uma marca: papelaria da instituição, 

desdobráveis promocionais, livros, presença em cartazes de eventos, etc..

IN T ER PR ETAÇÃO

A marca gráfica consiste num monograma da instituição, em que as iniciais 

MNAA aparecem integradas num conjunto, constituindo-se como um ele-

mento decorativo. Este elemento remete para as artes decorativas presentes 

no museu, possivelmente para a ourivesaria. Pensamos que não assume 

nenhum significado simbólico. Pretende ser um símbolo da instituição que 

representa e transmitir um carácter ornamental, mas pensamos que as 

suas formas não remetem para nenhuma realidade secundária.

Marca Gráfica “SEVE – Sociedade Nacional de Vinhos S.A.”

Anos 70/80?, SEVE, Sociedade Nacional de Vinhos, SA

DESCR IÇÃO

A marca gráfica é constituída por símbolo e lettering. O símbolo consiste 

na estilização de um cacho de uvas, que ao mesmo tempo constitui as 

iniciais SEVE. O conjunto representa a Sociedade Nacional de Vinhos e 

destina-se a identificar a instituição através da sua aplicação nos mais 

diversos suportes, nomeadamente nos rótulos.

Ao nível do design, o conjunto de lettering e símbolo apresenta uma 

estrutura centrada, que se insere num rectângulo ligeiramente maior 

em altura do que um quadrado. O símbolo forma um conjunto bastante 

equilibrado. Porém, o lettering parece-nos demasiado pequeno relativa-

mente ao símbolo, donde resulta algum desequilíbrio.

É possível perceber, através da reprodução dos quatro rótulos que 

recolhemos, a utilização de cores claras e vivas: dois tons de amarelo e 

dois tons de rosa. O símbolo é usado a preto em qualquer um dos casos.

O tipo de letra utilizado na marca é uma versão a negro do Century. 

Trata-se de uma fonte de aspecto bastante “pesado” e “forte”, que remete 

para a escrita à máquina. Nos rótulos, como tipografia associada é utili-

zada a fonte Albertus.

Existem alguns desenhos de estudo para a presente marca gráfica, que 

revelam uma concentração do designer em constituir o símbolo a partir 

IMAGEM 52

Marca Gráfica SEVE, 
Sociedade Nacional  
de Vinhos, S.A.
Anos 70/80?, SEVE, 
Sociedade Nacional  
de Vinhos, S.A.
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das iniciais SEVE, dando sobretudo destaque aos dois “E’s” e ao “V”, o que 

se percebe pela simetria de composição possibilitada por estes elementos. 

O símbolo final afasta-se dos primeiros esboços. Para além de incluir uma 

estilização de um “S”, inclui também círculos que representam as uvas, e 

que fazem de todo o conjunto um cacho. Todos os traços representados 

apresentam um ligeiro alargamento no final, o que confere um carácter 

caligráfico à marca, sem no entanto, lhe retirar rigor e geometria.

CON T EX TO

A marca gráfica criada tem como objectivo identificar visualmente a 

marca comercial que representa, reforçar a sua identidade, e torná-la 

facilmente reconhecível, reforçando os valores que lhe estão inerentes. 

O assunto central é o vinho, pelo que o facto de o símbolo remeter ime-

diatamente para um cacho de uvas se adequa ao objectivo de comunica-

ção. A marca foi utilizada sobretudo nos rótulos, veículo por excelência 

num produto deste tipo. Não temos elementos que testemunhem a sua 

recepção pelo público. No entanto, trata-se de uma marca com uma boa 

qualidade de desenho, e com um sentido apelativo, que no panorama dos 

rótulos de vinho dos anos 70/80 certamente se terá destacado.

IN T ER PR ETAÇÃO

A marca gráfica representa um cacho de uvas. Não terá a pretensão de 

remeter para simbologias secundárias, mas sim de facilmente identifi-

car o produto a que diz respeito.

IMAGEM 52 B

Marca Gráfica SEVE, 
Sociedade Nacional  
de Vinhos, S.A.
aplicação em rótulos
e desenhos de estudo.
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Marcas Gráficas presentes no livro  

“As Mais Belas Vilas e Aldeias de Portugal”

1984, Verbo

DESCR IÇÃO

O conjunto representado diz respeito às marcas presentes no livro “As 

mais Belas Vilas e Aldeias de Portugal”. Cada uma encontra-se no início 

de um capítulo, e constitui-se como um símbolo desse capítulo e da 

região a que o mesmo diz respeito. Assim, temos representados uma 

rosácea/flor, um motivo fitomórfico, um barco, um sol, um peixe, uma 

flor, um crescente com motivo fitomórfico, um pássaro e um coração. 

Todos estes motivos constituem um exercício de recuperação da arte 

popular que é bastante frequente em Sebastião Rodrigues.

Os símbolos pretendem representar as diversas regiões do país, e 

remetem, directa ou indirectamente, para características da região que 

representam. Por exemplo, o peixe refere-se aos Açores, o que se adequa 

a uma região rodeada de mar. O coração simboliza a região do Minho, o 

que pode estar relacionado com os bordados ou as filigranas tradicionais 

desta região. O símbolo do crescente com um elemento floral simboliza 

a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. O motivo fitomórfico de cor 

verde que poderá representar um ramo de pinho, simboliza a Beira-Alta, 

e o seu vasto verde. O pássaro representa a Beira Baixa, 

Ao nível do design, todos os símbolos constituem representações sim-

plificadas e geometrizadas de elementos da natureza e/ou da arte popular, 

e todos conseguem uma graciosidade e equilíbrio, também reforçada pelo 

uso da cor. Cada um dos símbolos representados aparece reproduzido 

numa cor diferente: dois tons de verde, dois tons de azul, três tons de rosa, 

um tom de vermelho esbatido e um tom de roxo. São cores bastante vivas 

e alegres, que vão de encontro à temática da arte popular, tão querida do 

designer Sebastião Rodrigues. Estes símbolos conferem, assim, dinamismo 

e vivacidade à publicação, caracterizada por alguma densidade de texto e 

por um aspecto sério e formal das imagens fotográficas.

CON T EX TO

O conjunto de símbolos criado pretende contribuir para conferir carác-

ter e personalidade à publicação e para contribuir para uma melhor 

“navegação” do leitor pelos diversos capítulos. Pensamos que se tratará 
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de uma iniciativa do próprio designer ao conceber a publicação, e não de 

um pré-requisito do cliente.

O conjunto das marcas está inserido num livro editado pela Verbo, 

com uma grande tiragem, que ainda nos nossos dias é uma obra de refe-

rência. Acreditamos que, tal como a obra em que estão inseridos, os sím-

bolos tenham tido uma excelente aceitação pelo público.

IN T ER PR ETAÇÃO

As marcas em análise constituem um conjunto de símbolos das regiões/

capítulos do livro que representam. Para além deste grau de simbolismo, 

alguns dos elementos, directamente originários da arte popular, também 

carregam uma carga simbólica secular, transmitida de geração em gera-

ção. Porém, acreditamos que estas simbologias não têm aqui nenhum sig-

nificado, tendo as marcas um carácter apenas visual e identificativo.

Como anteriormente referimos, uma marca gráfica tem que obrigato-

riamente ser legível e facilmente identificável em todos os tamanhos, e o 

grafismo deve ser bastante simplificado. Estas não constituem marcas 

comerciais, estando o seu uso restrito ao suporte e à escala em que são 

apresentadas, pelo que as qualidades de simplificação de desenho e repro-

dutibilidade do mesmo perdem aqui importância. No entanto, podemos 

considerar que todos estes símbolos possuem estas características.

IMAGEM 53

Marcas Gráficas presentes  
no livro As Mais Belas Vilas 
e Aldeias de Portugal
1984, Verbo.
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Marcas e símbolos: conclusões

Das trinta e uma marcas que recolhemos, podemos considerar que dez 

delas se destinam a clientes com uma natureza mais comercial e que 

vinte e uma se destinam à área cultural, que era o grande foco de traba-

lho do designer Sebastião Rodrigues. Deste conjunto, vinte e duas são 

constituídas por símbolo e logótipo, cinco são constituídas apenas por 

logótipo, e quatro são constituídas apenas por símbolos. 

Aquelas marcas que são formadas apenas por logótipo, constituem 

como que “assinaturas” personalizadas das instituições que represen-

tam, embora nunca recorram à caligrafia manual, mas sempre tirem 

partido de aspectos da tipografia, quer através do uso de caracteres 

especiais (swash), quer através do desenho de algumas partes, formando 

efeitos semelhantes aos pormenores desse tipo de caracteres. Exemplos 

deste tipo são as marcas criadas para os “Vidros de Murano”, para a 

“AICA”, para o “Banco de Portugal”, para o grupo de música antiga “La 

Batalla” e para a marca “Meirinho”.

Em algumas marcas, faz-se uso de caracteres estilizados para se cons-

tituírem como símbolo. Tal acontece nas marcas “Ars Mundi”, “História 

Mundi”, “Quadrum”, “Museu Nacional de Arte Antiga” e “Seve”.

Nos casos em que as marcas são formadas por símbolo e logótipo, a 

tipografia é igualmente bem trabalhada, sobretudo ao nível do cuida-

doso espacejamento dos caracteres, bem como da inserção de pormeno-

res distintivos em alguns deles. A maioria das marcas utiliza fontes com 

patilhas, que potenciam um carácter mais formal, sério e credível. Tal 

pode justificar-se com o tipo de clientes para os quais os trabalhos foram 

realizados: instituições de grande dimensão, maioritariamente na área 

cultural e que pretendem assumir-se como referências.

Através de uma análise ao conjunto das marcas, podemos perceber que 

aquelas que utilizam símbolos e que por isso se baseiam mais no dese-

nho figurativo, constituem interessantes exercícios de simplificação de 

desenho. É perceptível (também através dos desenhos de estudo existen-

tes) um percurso no sentido da depuração e da geometrização, sem que 

se perca a essência da comunicação e sem que deixe de ser possível a 

identificação do motivo (no caso de ser figurativo). Consegue-se, assim, 

um requinte nas formas e, ao mesmo tempo, uma expressividade muito 

própria, que resulta da visão analítica do designer, capaz de reduzir um 
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desenho aos seus elementos e proporções mais representativos, man-

tendo-o identificável, mas, simultaneamente, adaptável à situação de 

criação de uma marca gráfica.

Esta depuração do desenho não é só perceptível nestes trabalhos. Tam-

bém em cartazes e capas, sempre que existe um maior recurso ao desenho 

próprio, existe uma simplificação e geometrização das formas, que são 

reduzidas ao essencial, e assim adquirem uma limpeza na sua leitura e 

uma expressão que se constitui como assinatura da linguagem do autor.
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2.5. “Outros”

Entre o vasto número de trabalhos do designer Sebastião Rodrigues que 

recolhemos, encontram-se trabalhos “menores” como desdobráveis, car-

tões, brochuras, marcadores de livros, pastas, rótulos, selos ou embala-

gens, que decidimos englobar na categoria “outros”, por não existirem 

em número suficiente para cada um deles ter uma categoria individual. 

Uma análise conjunta de trabalhos tão diversos pode, assim, tornar-se 

difícil, mas pensamos que existem pontos em comum que permitem 

tirar conclusões acerca desta categoria genérica.

2.5.1. Análise de “outros” trabalhos de Sebastião Rodrigues

Desdobrável “L. Henry Gris”

L. Henry Gris Lda.

46,5 x 43,8 cm (aberto)

DESCR IÇÃO

A peça em análise é um cartão de Natal, em que todo o grafismo aparece 

enquadrado numa forma circular de contornos imprecisos. Este cartão 

destina-se a ser dobrado a meio, na horizontal, pelo que, nestas circuns-

tâncias, apenas é possível ver em cada metade um semi-círculo. Quando 

dobrado, na metade inferior do cartão (a parte da frente quando fechado), 

é representada uma mancha azul, que representa o céu. Abaixo dessa 

mancha, uma outra mancha fina, de azul mais escuro, que representa o 

mar, e abaixo dessa, uma mancha em tons de vermelho, que poderá repre-

sentar a terra, ou a areia da praia. Sobrepostas à superfície azul do céu são 

representados, em tons de laranja e azul, quatro elementos que se podem 

interpretar como estrelas, sendo dois deles de tamanho pequeno, um de 

tamanho médio e outro de tamanho grande. Ligado à superfície azul 

escura do “mar”, é representado um elemento composto por vinte e três 

barras verticais. Sobre a superfície “areia” são representados quatro rec-

tângulos de cor azul: três na vertical e um na horizontal por cima destes. 

Dos rectângulos na vertical, um é mais estreito e aparece à esquerda dos 

outros dois. Por cima do rectângulo horizontal são representados um 

peixe e um pássaro. À direita deste conjunto de rectângulos, é represen-

tada uma forma triangular, com um círculo sobreposto, que pode remeter 
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IMAGEM 54

Desdobrável L. Henry Gris
L. Henry Gris Lda.
46,5 x 43,8 cm (aberto)
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para a forma de um peixe. Num plano mais aproximado do observador e 

impressas numa cor especial (dourado), aparecem dezasseis estrelas, que 

reforçam o sentido natalício do objecto gráfico.

No verso do cartão, podemos observar a metade do grande círculo que 

engloba todo o grafismo. Esta metade é impressa em azul escuro, apare-

cendo num azul mais claro, dezasseis bolas de contornos irregulares, 

sobre as quais se encontram dispostas dezasseis estrelas idênticas em 

cor, posição e tamanhos.

Na parte da frente, acompanhando a forma circular, e começando 

sensivelmente a partir do centro, aparece, composta num tamanho 

pequeno, a frase “com os cumprimentos de Boas Festas de L. Henry Gris 

Limitada”. Na parte detrás do cartão, e também seguindo a forma circu-

lar, aparece composta no mesmo corpo e tipo de letra, em latim, a frase 

“Gloria in Excelsis Deo. Et in Terra pax hominibus bonae voluntatis”, que 

quer dizer “Glória a Deus. E paz na terra aos homens de boa vontade”.

O cartão destina-se a enviar felicitações de boas festas. Assim, a sua 

temática enquadra-se na temática natalícia, que aqui transparece sobre-

tudo no uso de estrelas. As imagens representadas têm uma relação 

pouco directa com a temática. Apenas as estrelas se relacionam directa-

mente com o Natal. No entanto, com uma observação e interpretação 

mais atentas podemos encontrar mais aspectos relacionados.

No que diz respeito ao design, não é perceptível uma grelha rígida na dis-

posição dos elementos no cartão. A forma circular encontra-se centrada no 

formato total. Na frente, o elemento “estrela maior” e os elementos rectangu-

lares com o pássaro e o peixe, formam uma concentração de elementos gráfi-

cos que produzem um eixo vertical, ligeiramente à direita do centro.

Tanto quanto podemos identificar, o cartaz é impresso a seis cores direc-

tas: dois tons de azul, laranja, rosa, vermelho, e dourado. Através da sobre-

posição de algumas zonas de impressão, obtemos outras tonalidades, e 

podemos identificar cerca de doze diferentes no objecto gráfico. O cartão é 

impresso apenas com superfícies de cor, sem utilizar rede de impressão.

A tipografia assume um papel extremamente discreto no cartão. O 

texto aparece composto em caixa alta, numa fonte com patilhas, e num 

corpo bastante pequeno. A escolha do tipo de letra neste contexto, 

assume um papel pouco importante.

Todos os elementos gráficos assumem um carácter plástico bastante 

próximo das artes plásticas.
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CON T EX TO

O cartão destina-se a enviar as boas festas aos clientes e amigos da grá-

fica L. Henry Gris Lda. Trata-se de uma mensagem bastante simples, mas 

que “compete” com o normal fluxo de mensagens do mesmo tipo na 

altura do Natal. Por isso, pretende destacar-se pela qualidade gráfica, de 

modo a ficar na memória e a distinguir o seu emissor. A gráfica L. Henry 

Gris Lda. assumia-se na década de 1960 como uma gráfica importante e 

de grande qualidade no panorama nacional. O cartão de boas festas terá 

sido enviado aos amigos e clientes. Não temos conhecimento da recep-

ção do mesmo, mas dadas as suas qualidades pictóricas, pensamos que 

terá sido bastante admirado e apreciado.

IN T ER PR ETAÇÃO

Existem no cartão vários elementos pictóricos com simbologias ine-

rentes. No céu, a estrela maior, associada ao Natal, remete para a 

estrela de Belém, que levou os Reis Magos ao menino Jesus. Dois dos 

elementos principais representados são o pássaro e o peixe. O pás-

saro, pode remeter para a pomba da Paz, o que se adequa à quadra que 

celebra. O peixe é símbolo do cristianismo, e deste modo também 

vem reforçar a mensagem natalícia. Assumimos que a mancha azul 

escura na zona central da capa representa o mar. A parte superior 

representa o céu, e a inferior a terra. Estão assim representados os 

elementos ar, água e terra. Se considerarmos a cor vermelha, temos 

também o fogo. Os rectângulos horizontais e o vertical podem ser 

interpretados como sendo uma casa, e nesse sentido, associados a ele, 

o peixe pode significar alimento e o pássaro paz – elementos necessá-

rios a qualquer lar. As estrelas que povoam todo o objecto gráfico 

realçam-lhe o sentido natalício.

É perceptível em alguns elementos gráficos presentes no cartão 

(como o pássaro, o peixe e as estrelas laranja), uma linguagem seme-

lhante a alguns trabalhos de Sebastião Rodrigues que se baseiam na 

arte popular.

Neste objecto gráfico é dada pouca importância à legibilidade, não só 

porque a quantidade de texto é reduzida, mas também porque é a expres-

sividade que domina, o que faz sentido num objecto desta natureza.



434 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

Desdobrável “A Arte do Perú”

1965, Fundação Calouste Gulbenkian

12 x 20,7 cm (dobrado)

DESCR IÇÃO

O desdobrável é constituído por uma folha de cartolina dobrada ao meio, 

que perfaz quatro páginas. Na capa é representada uma peça de arte do 

Peru, recortada, que ilustra o nome do ciclo de conferências. Também 

aparece na capa o texto que permite identificar o evento: “Fundação 

Calouste Gulbenkian | Ciclo de Conferências sobre Arte do Peru | 1965”. 

Na contracapa é representado o mesmo motivo gráfico, na mesma posi-

ção, mas sem texto. No interior, na página da esquerda, aparece a biogra-

fia do autor das conferências. Do lado direito, o programa.

O desdobrável pretende divulgar um ciclo de conferências sobre arte 

do Peru, e a imagem representa uma peça de arte desse país, ilustrando 

assim a temática, de modo directo. Sendo uma imagem bastante enig-

mática e com elevado valor expressivo, chama a atenção para o objecto 

gráfico, tornando-o mais eficaz.

No que diz respeito ao design, não é perceptível uma grelha rígida na 

disposição dos elementos gráficos. A imagem principal aparece centrada, 

na parte superior, da capa. E repete-se na mesma posição na contracapa. 

O texto que aparece na capa encontra-se dividido em dois blocos relacio-

nados entre si. O bloco à esquerda, apenas com uma linha, correspon-

dente à designação “Fundação Calouste Gulbenkian”, e o bloco à direita 

com cinco linhas, em que a do meio alinha com a da esquerda.

No interior, a página da esquerda apresenta dois blocos de texto, sepa-

rados por um filete. As margens são simétricas e bastante contidas. A 

página da direita apresenta quatro blocos de texto alinhados à esquerda, 

que correspondem ao programa do ciclo de conferências. Neste caso, as 

margens são bastante maiores, assim como o texto. Os blocos encon-

tram-se separados por filetes horizontais.

Todo o texto do desdobrável é impresso a preto. A imagem é impressa 

num tom dourado, possivelmente uma cor directa em sobreposição com 

o preto, constituindo um duotone.

O tipo de letra utilizado em todos os elementos textuais é o Erbar, uma 

fonte sem patilhas, humanista, bastante comum na época em estudo. 

Esta fonte confere um carácter neutro, limpo e moderno à publicação, ao 

mesmo tempo que possibilita uma boa legibilidade.
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A imagem representada tem origem fotográ-

fica. No entanto, dado o seu carácter expressivo, 

funciona como ilustração do tema da arte do Peru.

CON T EX TO

O desdobrável destina-se a promover o ciclo de 

conferências sobre a arte do Peru. Como tal, 

apresenta uma peça de arte peruana na capa e 

na contracapa, de maneira a dar uma ideia 

clara de que tipo de arte se trata. Para além da 

imagem, apresenta os temas do ciclo de confe-

rências e a biografia do autor.

Terá sido encomendado pela FCG, entidade 

organizadora do evento. Trata-se de uma enti-

dade de referência no panorama cultural nacio-

nal, e em 1965 ainda mais, dado que existiam 

poucas alternativas. O desdobrável terá sido 

difundido pelos meios habituais, através da dis-

ponibilização dentro das instalações da própria 

fundação e eventualmente noutras instituições 

com o mesmo carácter cultural. Não temos 

conhecimento da recepção pelo público, mas 

IMAGEM 55

Desdobrável A Arte do Perú
1965, Fundação Calouste 
Gulbenkian
12 x 20,7 cm (dobrado)



436 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

dadas as suas características de sobriedade, leveza, cuidado gráfico e aspecto 

requintado e distinto, adivinha-se uma boa recepção, à semelhança do que 

acontecia com a maioria dos objectos gráficos da instituição.

IN T ER PR ETAÇÃO

A imagem terá certamente aspectos simbólicos no seu contexto original, 

no entanto, aqui funciona apenas como motivo ilustrativo do tipo de 

arte de que se fala.

No que diz respeito à legibilidade / expressividade, num objecto gráfico 

deste tipo tanto uma característica como outra são importantes. Aqui a 

expressividade está mais presente na imagem, que assume um destaque 

significativo no conjunto. A legibilidade é necessária para uma leitura cor-

recta de toda a informação. Dada a maneira como está organizado e hie-

rarquizado, o texto é legível e permite a sua correcta compreensão.

Embalagem “Ananazes São Miguel”

Ananazes S. Miguel

DESCR IÇÃO

O trabalho gráfico consiste numa embalagem de madeira destinada a 

transportar ananases. Na face principal apresenta um padrão constituído 

por losangos e triângulos, que remete para o padrão da casca do ananás. E 

representa também três elementos que remetem para a rama. Para além 

disto, apresenta a designação “Ananases S. Miguel”. A emba-

lagem é destinada a transportar ananás, pelo que o 

motivo gráfico que apresenta é uma estilização 

desse fruto. Pretende ser um meio de transporte 

eficaz e resistente, mas ao mesmo tempo, capaz de 

expressar a imagem corporativa da empresa.

No que diz respeito ao design, não é perceptí-

vel uma estrutura geométrica na disposição dos 

elementos. No entanto, a caixa é construída com 

três ripas de madeira, cujos limites estão à vista. 

Esses limites definem três zonas de grafismo: a 

zona de losangos e triângulos, a zona onde o caule 

encontra o corpo do fruto e onde aparece a designa-

IMAGEM 56

Embalagem  
Ananazes São Miguel.
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ção “ananases”, e por fim a zona que diz respeito ao imite superior da 

rama e onde aparece a designação “S. Miguel”. No lado da caixa (que 

consiste num paralelepípedo), é repetido o motivo com losangos e a pala-

vra “Portugal”.

A imagem que recolhemos deste objecto gráfico é a preto e branco, 

pelo que não temos maneira de saber quais as cores utilizadas, embora 

saibamos que a embalagem era impressa a cores.

O tipo de letra utilizado é provavelmente Bodoni, e aparece composto 

em caixa alta. No conjunto da totalidade da caixa assume um tamanho 

pequeno. Uma vez que a quantidade de texto é pequena, esta opção per-

mite manter uma boa legibilidade.

O motivo gráfico representado assume um carácter bastante expres-

sivo e identificativo, o que faz com que contribua para a expressão visual 

da companhia a que pertence.

CON T EX TO

Sendo uma embalagem, o objecto de design tem como objectivo a conten-

ção do produto e ao mesmo tempo a identificação da marca que o comer-

cializa, assumindo-se assim como suporte da imagem corporativa.

Terá sido encomendada pela empresa “Ananazes S. Miguel”, empresa 

açoriana que comercializava frutas. Sendo uma embalagem, a sua difusão 

foi feita com a comercialização do produto. Não temos conhecimento da 

recepção da embalagem pelo público. No entanto, o facto de ser uma caixa 

de madeira, com aspecto cuidado, e com um grafismo apelativo, terá cer-

tamente feito com que fosse bem recebida, contribuindo o seu aspecto 

geral para uma percepção do produto como sendo de qualidade.

IN T ER PR ETAÇÃO

Os elementos representados remetem para as características mais mar-

cantes do ananás: a textura do corpo e a forma das folhas. Embora sejam 

elementos gráficos simplificados, não assumem um carácter simbólico 

para além do de representar o fruto.

A legibilidade é um aspecto importante em qualquer objecto gráfico. 

Aqui, uma vez que a quantidade de texto é pequena, a legibilidade é fácil 

de alcançar. A expressividade numa embalagem, que se destina a ser vista 

e a identificar correctamente o produto que contém, é um aspecto bas-

tante importante, que julgamos ter sido atingido com o grafismo criado.
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Marca Gráfica e Papelaria “AICA”

1976, AICA, Secção Portuguesa da Association Internationale des Critiques d’Art

papel de carta, envelope DL, envelope C5, cartão de cumprimentos, 

desdobrável

DESCR IÇÃO

O trabalho gráfico consiste numa marca gráfica, constituída pela sigla 

“AICA” em caixa-alta e pelo descritivo em caixa-baixa. Para além da marca 

em si, também analisamos a sua aplicação a diversos suportes (papel de 

carta, envelope DL, envelope C5, cartão de cumprimentos, desdobrável).

A marca pretende identificar a associação a que diz respeito, e os 

diversos suportes em que é aplicada destinam-se à comunicação da insti-

tuição. A aplicação da marca nos mesmos serve a função de “construção” 

da identidade corporativa da mesma e também a função de identifica-

ção. Representa uma instituição reconhecida e importante no seu meio, 

pelo que assume um aspecto sóbrio, contido, imponente e cuidado.

No que diz respeito ao design, e à estrutura geométrica, em todos os 

objectos gráficos é adoptada uma estrutura centrada do logótipo relati-

vamente ao descritivo e às moradas.

Relativamente às cores, a marca gráfica aparece num azul escuro e os 

textos associados aparecem impressos a preto.

O tipo de letra utilizado no logótipo “AICA” é o Holland Title, uma fonte 

de proporções clássicas, cujas pequenas patilhas remetem para a Capital 

Quadrata Romana. Este tipo de letra sugere imponência, mas ao mesmo 

tempo simplicidade e clareza, dando um aspecto contemporâneo ao 

logótipo. Nos textos secundários é utilizado o Garamond itálico, que con-

fere um aspecto cuidado e clássico aos objectos gráficos. São conhecidos 

alguns estudos feitos para a marca, que demonstram a preocupação do 

designer em espacejar correctamente os caracteres.

CON T EX TO

A marca tem como objectivo a identificação e diferenciação da institui-

ção. Os objectos gráficos onde ela é aplicada têm como objectivo servir de 

veículos da comunicação da instituição e simultaneamente contribuir 

para a criação e reforço da sua identidade. O trabalho terá sido encomen-

dado pela AICA – Secção Portuguesa da Association Internationale des Cri-

tiques d’Art. Esta é uma organização fundada em 1950, em França, como 
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Marca Gráfica  
e Papelaria AICA
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Portuguesa da Association 
Internationale des Critiques 
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papel de carta, envelope DL, 
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cumprimentos, desdobrável.
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organização não governamental ligada à UNESCO, criada com o objec-

tivo principal o de apoiar a crítica de arte em todas as suas vertentes.

A marca foi difundida através dos suportes que aqui também são ana-

lisados: papel de carta, cartão de cumprimentos, envelopes e desdobrá-

vel/programa. Não temos conhecimento da sua recepção pelo público. 

No entanto, tratam-se de objectos sóbrios, elegantes e de aspecto requin-

tado, pelo que se adivinha que tenham cumprido bem a sua função.

IN T ER PR ETAÇÃO

A legibilidade é um aspecto importante em qualquer objecto gráfico, e 

pensamos que estes objectos têm uma boa legibilidade, mesmo com uma 

parte do texto composto em Garamond itálico, cuja legibilidade é algo 

reduzida. No entanto, como são pequenas quantidades de texto, pensa-

mos que se consegue um equilíbrio entre legibilidade e expressividade.

Emissão de Selos Comemorativos da Exposição  

“Lubrapex 80” – VIII Exposição Filatélica Luso-Brasileira

1980, CTT Correios de Portugal

30 x 40 mm (cada selo)

DESCR IÇÃO

Os quatro selos que fazem parte da emissão apresentam, como motivo 

principal, quatro tipos de embarcações portuguesas. Para além do dese-

nho simplificado e geometrizado das embarcações, cada selo apresenta 

um elemento circular (que remete para uma estrela ou para a rosa dos 

ventos), a palavra “Portugal”, a expressão “Lubrapex 80”, o valor de cada 

selo e a legenda da figura principal.

A emissão filatélica destina-se a comemorar a exposição luso-brasileira de 

filatelia – Lubrapex 1980. As embarcações representadas são tipicamente por-

tuguesas, mas ao mesmo tempo pode considerar-se que tiveram uma relação 

com o Brasil, ao terem sido o meio de realização dos Descobrimentos. A rosa 

dos ventos reforça precisamente essa ideia, uma vez que era um elemento de 

orientação presente na cartografia que servia de base à navegação, e é um 

símbolo recorrentemente utilizado na representação dos Descobrimentos.

No que diz respeito ao design todos os quatro selos têm a mesma estru-

tura, ou seja, dispõem o mesmo tipo de elementos na mesma localização, 
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com as mesmas dimensões e as mesmas margens, de maneira a reforçar o 

sentido de colecção. No entanto, analisando-os individualmente, não é 

perceptível nenhuma estrutura que sirva de base à sua construção. 

Cada um dos selos apresenta uma cor diferente, todas dentro de tons 

pastel: amarelo, verde, azul bebé e bege. Em cada um dos selos, a rosa 

dos ventos assume uma cor diferente, de maneira a melhor distinguir 

cada selo. As embarcações são reproduzidas com traços finos e geomé-

tricos, existindo cor apenas nas velas (branco) e nos cascos (castanho). 

Todo o conjunto assume assim um carácter de sobriedade e rigor, mas 

ao mesmo tempo leveza e graciosidade.

O tipo de letra utilizado na palavra “Portugal”, assim como no título da 

exposição “Lubrapex 80”, é um tipo de letra com patilhas, composto em 

caixa-alta. A sua identificação, dada a escala do objecto, é difícil, mas trata-

-se de uma fonte com semelhanças à fonte Trajan. Confere seriedade e 

imponência ao objecto gráfico, ao mesmo tempo que é bastante legível.

O valor dos selos aparece composto com números em versaletes (em 

que são perceptíveis alguns desalinhamentos nos caracteres dos alga-

rismos, que lhe conferem maior legibilidade e expressividade). O tipo 

de letra utilizado neste elemento gráfico é um tipo humanista.

Cada selo reproduz a ilustração de uma embarcação. Tratam-se de 

desenhos bastante simplificados, em que as linhas são cuidadosamente 

traçadas, sempre através de métodos geométricos, de maneira a garan-

tir a sua perfeição. São representados apenas os traços essenciais à com-
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pleta percepção do motivo original, numa “economia visual” que era 

apanágio do designer. Esta “economia” permite também a correcta 

reprodução das ilustrações na pequena escala à qual se destinam. 

Embora não tenhamos tido acesso a desenhos de estudo, sabemos atra-

vés do testemunho do designer José Brandão, que presenciou a realiza-

ção deste trabalho, que os desenhos foram feitos numa escala bastante 

grande, recorrendo a acessórios de geometria, e com uma obsessão pela 

perfeição total, da parte de Sebastião Rodrigues.

CON T EX TO

A emissão filatélica criada tem o objectivo que qualquer emissão filaté-

lica tem, de servir de para taxação do serviço de correspondência e ao 

mesmo tempo divulgar determinado assunto. Esta, em particular, tem 

para além destes objectivos, o da celebração da exposição “Lubrapex”. 

Terá sido encomendada pelos CTT, Correios de Portugal, que é a entidade 

responsável pelas emissões filatélicas em Portugal. Trata-se de uma ins-

tituição séria e credível, de reconhecido mérito na preocupação por 

todos os elementos gráficos que emite.

Terá sido difundida do mesmo modo que todas as outras. No primeiro 

dia de circulação de um selo, é utilizado nas principais cidades do país, 

um carimbo especialmente criado para esse efeito, e que assinala o lan-

çamento desse novo selo. Para além disto, esta emissão tem o acréscimo 

de ter sido lançado num evento filatélico importante, adquirindo assim 

maior notoriedade e chegando mais facilmente a um grande número de 

público potencialmente interessado.

Não temos conhecimento da recepção da colecção de selos pelo público 

geral na altura do seu lançamento. No entanto, uma vez que foi lançado 

num evento importante, podemos concluir que a sua recepção terá sido 

bastante boa no mundo filatélico, existindo ainda nos dias de hoje a 

comercialização da mesma para fins de colecção. A qualidade da emissão 

enquanto objecto gráfico também faz adivinhar uma boa recepção por 

parte do público.

IN T ER PR ETAÇÃO

O elemento menos objectivo, e mais simbólico, presente na emissão filaté-

lica, é a rosa dos ventos, que remete para a ideia de navegação e orientação, 

sobretudo porque associado a embarcações. Num selo, tanto a legibilidade 
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como a expressividade são importantes. É importante cuidar da legibili-

dade, dada a escala tão pequena em que os elementos são reproduzidos, e 

dada por vezes a relativa quantidade de elementos que têm que contar num 

espaço tão reduzido. A expressividade é aquilo que torna um selo e toda 

uma emissão apelativos, e por isso é também de extrema importância. A 

colecção analisada possui um bom equilíbrio dos dois factores.

“Outros”: Conclusões

Dos trabalhos da categoria “Outros” que analisámos, e do conjunto mais 

vasto que recolhemos, podemos retirar algumas conclusões. O tipo de 

clientes para estes trabalhos manteve-se coerente com o tipo de clientes 

das outras categorias: a FCG (a assumir um papel de destaque), o SNI, o 

Museu Nacional de Arte Antiga, a Junta de Turismo da Costa do Sol, algu-

mas editoras, a galeria de arte Quadrum, a agência de publicidade Sistema, 

entre outros. São clientes maioritariamente na área da cultura – o “mer-

cado” habitual de Sebastião Rodrigues.

De entre este grupo de trabalhos, o mais antigo data de 1953 e trata-se 

de um cartão para a Companhia Nacional de Navegação. O mais recente 

data de 1987 e trata-se de uma brochura para a Exposição do Centenário do 

Grupo do Leão, realizada no Museu de José Malhoa nas Caldas da Rainha. 

São dois trabalhos bastante distintos, apresentando este último um 

estilo baseado em características sóbrias e clássicas, e recorrendo à foto-

grafia como base do grafismo.

Do conjunto de oitenta e seis trabalhos da categoria “outros”, apenas 

vinte e três usam a fotografia. Os restantes usam a ilustração ou apenas 

elementos tipográficos como base do grafismo. Há também alguns traba-

lhos que fazem uso da fotografia e de ilustrações do autor em simultâneo. 

A ilustração é utilizada sobretudo em cartões de Natal, em composi-

ções gráficas (do autor), em embalagens, nos trabalhos para o SNI e nos 

trabalhos para a TAP. A fotografia é relativamente pouco utilizada, e 

quando é, é maioritariamente em trabalhos para a FCG, para a editora 

Verbo e para o Mosteiro da Batalha. Daqui conclui-se que o uso da foto-

grafia ocorre em trabalhos mais tardios (finais da década de 1970 e na 

década de 1980), e em que se pretende ter uma imagem geral mais insti-

tucional e sóbria. O uso da ilustração vai ocorrendo ao longo de todo o 

percurso do designer, sobretudo em trabalhos em que se dê destaque à 
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expressão individual e em trabalhos ligados à expressão da nacionali-

dade (como é o caso dos realizados para o SNI e para a TAP, em que a 

imagem do país assumia uma grande importância).

No que diz respeito à cor, os trabalhos que usam a fotografia, geral-

mente usam cores sóbrias e neutras, como os sépias, os dourados, os 

castanhos e o preto. Os trabalhos cuja base é a ilustração, são, por norma, 

bastante mais coloridos e contrastados, usando cores como o amarelo, o 

laranja, o verde, o azul, o roxo ou o vermelho.

Do ponto de vista da tipografia, neste conjunto de trabalhos, os tipos 

de letra com patilhas são mais utilizados. Quase todos os textos corridos 

são compostos em fontes clássicas (como o Times New Roman, por exem-

plo), o que dá um aspecto cuidado às publicações e privilegia a legibili-

dade, mas não lhes atribui especiais características expressivas. Por 

vezes, nos títulos aparecem tipos sem patilhas e em caixa-alta, dando 

destaque visual às expressões em que são aplicados. São também, por 

vezes, utilizados tipos de letra ornamentais que conferem carácter e 

expressividade aos títulos, em particular, e aos objectos gráficos, em 

geral. Dada a pequena quantidade de texto dos trabalhos aqui analisa-

dos, a escolha e o tratamento dos tipos de letra para texto não é tão 

importante como no caso do design editorial, por exemplo. No entanto, 

não deixa de ser um aspecto fulcral, uma vez que a legibilidade é sempre 

um aspecto a considerar em qualquer objecto de comunicação.
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62  José Cardoso-Pires, 

“Lembrança para Sebastião 

Rodrigues” in Sebastião 

Rodrigues, Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 15.
63  AAVV, Almanaque. vol. 15, 

n.º 15 (1960-1961), p. 3.
64  “Tipo de publicação 

periódica anual generalizada 

no século XIX que pretendia 

funcionar como agenda e 

roteiro de festas, eventos, 

efemérides e actividades 

sazonais, contendo, ao mesmo 

tempo, outras secções mais 

vocacionadas para a leitura de 

instrução e recreio: biografias, 

trechos selectos de poesia  

e ficção, notícias, episódios 

históricos, epigramas, 

apólogos, sátiras, 

pensamentos, máximas, 

receitas, para além de retratos 

de personalidades célebres  

e ilustrações. De acordo com  

o público a que se destinava, 

cada Almanaque privilegiava 

determinados temas e 

rubricas em detrimento  

de outros. Os Almanaques 

surgiam por iniciativa de 

escritores ou de casas editoras. 

No período romântico, 

podemos destacar o Almanaque 

de Lembranças Luso-Brasileiro 

(desde 1850), o Novo Almanaque 

de Lembranças Luso-Brasileiro 

(desde 1872) e o Almanaque  

das Senhoras (desde 1870).” 

Almanaque. In Infopédia 

[Em linha]. Porto: Porto 

Editora, 2003-2012.  

[Consult. 2012-02-21].

Disponível na www:  

<URL: http://www.infopedia.

pt/$Almanaque>.
65  AAVV, Almanaque. vol. 1, 

n.º 1 (1959), p. 1.

2.6. O Almanaque

“O humor, pois. Entre tudo o mais, foi essa credencial que me ocorreu 

quando trouxe Sebastião Rodrigues para começarmos o Almanaque (…)”62

 “(...) A história de Sebastião Rodrigues é contada nas Capas dos 14 

números do Almanaque até hoje publicados: logo de princípio ele nos 

mostrou uns olhos que avultavam num fundo negro, fixos e falsa-

mente inexpressivos. Na realidade eles observam, sob uma discreta 

melancolia, os ridículos duma civilização que vivendo numa época de 

racionalismo ainda se ocupa dos signos e dos amuletos.”63

Grande parte do trabalho de Sebastião Rodrigues foi desenvolvido na área 

do design editorial, nomeadamente na execução de capas de livros, na 

maquetização do interior de alguns livros, na execução do design de livros 

completos e também de revistas. Nesta última categoria engloba-se o 

Almanaque, publicação periódica que existiu em 18 números, publicados 

entre Outubro de 1959 e Maio de 1961, e que como o nome indica, tomava 

a forma de Almanaque64. Foi uma obra de relevo não só na carreira do desig-

ner, mas também no panorama gráfico e editorial nacional.

Na análise do Almanaque utilizámos o mesmo modelo que utilizámos para 

os anteriores objectos gráficos, mas dada a extensão desta obra e visto 

existirem muitos aspectos constantes ao longo da mesma, alterámos a 

ordem de análise. Assim, é feita uma análise do contexto a um nível geral, 

considerando as capas e o interior, e de seguida são analisadas as capas e 

o interior, em separado, ao nível da descrição e da interpretação.

2.6.1. Contexto

“Um Almanaque, dizem as enciclopédias, é um livrinho de calendário 

bem medido e matérias várias de instrução e recreio, tábuas, coisas de 

todo o gosto, etc., etc. (...) Almanaque, não se sabe bem porquê, tem um 

certo sabor a ornato, a antiqualha e a papel amarelecido. Cheira a 

naftalina e anda salpicado de provérbios muito conselheirais, que se 

contradizem uns aos outros, e de anedotas de soldados que não conhe-

cem a mão esquerda.” 65
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66  AAVV, Almanaque. vol. 1, 

n.º 1 (1959), p. 1.
67  AAVV, Almanaque. vol. 1, 

n.º 1 (1959), p. 10.
68  José Cardoso-Pires,  

Op. Cit., p. 15.

O Almanaque em causa, propriedade do Grupo de Publicações Periódicas 

e dirigido por Figueiredo de Magalhães, almejava ser diferente, distan-

ciar-se daquilo que era a tradição e assumir-se como veículo da 

modernidade:

“(...) este Almanaque é um herdeiro irreverente dessa gloriosa família de 

anciãos. Vem ao gosto moderno, segundo a “linha 1959”, trata por tu o 

teatro de Beckett e Ionesco, os escritores da Beat Generation, os Pat 

Boone ou os George Brassens, os íntimos da Françoise Sagan e as verda-

deiras causas do caso Pasternak. (...) Com tanta bagagem acumulada o 

Almanaque não podia ser anual. Muito menos perpétuo. Mas mensal. E 

num mês reunirá tudo o que de importante se passou nesses dias do 

calendário, quer na actualidade, quer no passado, desde que o mundo é 

mundo e se dispôs a contar as suas aventuras no campo da ciência, das 

artes, da literatura e das mil e uma maneiras de se divertir.”66

Esta declaração de intenções para o periódico mostra que os intervenientes 

conheciam bem o ambiente cultural estrangeiro e queriam realizar uma 

publicação em consonância com isso, que trouxesse a cultura moderna a 

Portugal. O Almanaque assumia-se, assim, como uma publicação abrangente 

(abordando assuntos desde a ciência, às artes e à literatura), irreverente, 

desafiadora da realidade estabelecida, que pretendia incutir, de uma 

maneira leve, sinais de modernidade na sociedade portuguesa. Conside-

rava-se uma voz de protesto contra o regime político, defensor de uma tra-

dição controlada, mas usava essa voz de uma maneira inteligente, imper-

ceptível à censura. Pretendia ser um veículo de entretenimento, porque, nas 

suas palavras: “O mundo caminha para conquistas técnicas que nem pode-

mos suspeitar. Mas em todos os tempos ao lado dos homens que construíam 

o futuro foram necessários os homens que distraíam o presente (...)”67.

José Cardoso Pires assume que o Almanaque talvez tenha sido apenas “uma 

rebeldia sem bandeira, sim, talvez isso, pouco mais”, e descreve-o como “(...) 

uma revista, (…) cujo programa se resumia a «ridicularizar os provincianis-

mos cosmopolitizados ou não, a sacudir os bonzos contentinhos e demons-

trar que a austeridade é a capa do medo e da falta de imaginação.»”68

Uma justificação possível para o facto de uma publicação de tal natu-

reza ter persistido em plena ditadura, é o facto de a mesma não ser consi-

derada uma publicação periódica, e assim não ter que ser sujeita à aprova-
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69  Robin Fior, Sebastião 

Rodrigues and the Development 

of Modern Graphic Design in 

Portugal. Reading: University 

of Reading, 2005. Tese de 

Doutoramento, p. 204.
70  José Cardoso-Pires,  

Op. Cit., p. 16.
71  Idem, Ibidem.
72  Orlando da Costa, “Uma 

nota biográfica e duas notas 

de rodapé...” In Sebastião 

Rodrigues, Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 82.

ção prévia da censura69, o que proporcionava bastante liberdade editorial. 

Para além disso, testemunham os intervenientes, por vezes os censores 

não entendiam a subtileza das mensagens veiculadas por textos e ilustra-

ções, o que possibilitava algumas provocações. “(...) a benemérita censura 

salazarenta não apreciava grandemente contratempos de inteligência.”70

“Enfim, mal ou bem (...) lá navegámos naquela jangada durante quase dois 

anos de mar da palha, com militares e padrecas a ladrarem-nos da beira-

-cais ameaças de excomunhão. E por acaso íamos todos muito contentes, 

verdade se diga. Contentes por incomodarmos umas dezenas de Respeitá-

veis taciturnos e por alegrarmos a meia dúzia de inteligentes que nos lia.”71

A revista Almanaque foi iniciativa do editor Joaquim Figueiredo Maga-

lhães (director) e do escritor José Cardoso Pires (editor), e nela viria a 

participar “um grupo brilhante de artistas e escritores”72: Luís de Sttau 

Monteiro, Baptista-Bastos, Augusto Abelaira, Alexandre O’Neill, Vasco 

Pulido Valente, José Cutileiro, António Sena da Silva (escritor e fotó-

grafo), Eduardo Gageiro (fotógrafo), Victor Palla, Keil do Amaral, Leitão 

de Barros, João Abel Manta (co-responsável gráfico dos quatro últimos 

números), Sophia de Mello Breyner e António Gedeão (poetas).

O contacto profissional diário, proporcionou a Sebastião Rodrigues o 

convívio de perto com a inteligência, a inovação, a irreverência, a cora-

gem, o humor e até o espírito boémio destes autores, o que resultou 

numa experiência cultural importante na sua vida. Personalidades como 

José Cardoso Pires e Alexandre O’Neill revelaram em Sebastião uma 

especial influência. O gosto pela provocação, pela ironia, pelo jogo e pelo 

humor na comunicação estão presentes em todos eles, embora expressos 

por veículos diferentes.

Na ficha técnica da publicação podemos encontrar as seguintes 

informações: 

Director: J. A. de Figueiredo Magalhães | Orientador gráfico: Sebastião 

Rodrigues | Propriedade: Grupo de Publicações Periódicas | Redacção e 

administração: Rua da Misericórdia, 125 - 1.º | Expediente e contabili-

dade: Rua da Misericórdia, 67 - 2.º | Telefones: 31892/3 | Composto e 

impresso na Casa Portuguesa, R. Das Gáveas, 109 | Cada vol.: 15$00 | 

Assinatura semestral: 75$00 | Anual 145$.



448 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal



449 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

O custo de 15$00 era bastante elevado para a época, em que uma publi-

cação periódica normal custaria à volta de 2 ou 3$00. Também por isto 

apenas era acessível a uma pequena minoria.

O Almanaque era uma revista mensal, editada pelo Grupo de Publicações 

periódicas, e posta à venda em livrarias. A sua difusão era relativamente res-

trita, dado o seu carácter cultural e dadas as características do país na vira-

gem da década de cinquenta para a década de sessenta, em que existiam na 

população altas taxas de analfabetismo. Outro aspecto que contribuía para 

esta relativa restrição era o preço de 15$00, bastante elevado para a época.

No entanto, o público conquistado pela publicação mantinha-se fideli-

zado. Era uma publicação que não passava indiferente no meio onde se 

pretendia inserir, conhecida pelo seu carácter irreverente, discreto e 

subversivo. E também não passava despercebida sobretudo àqueles que 

se interessavam pelas artes gráficas e o design, dado o carácter visual 

bastante marcante e distinto das capas.

2.6.2. Capas 

Nas capas do Almanaque, faremos uma análise conjunta dos campos da 

“descrição” e da “interpretação” da grelha de análise criada, visto serem 

dezasseis as capas a analisar mais aprofundadamente, e visto para cada 

uma delas não haver uma quantidade de informação que justifique uma 

separação da análise por tópicos individualizados.

As capas do Almanaque constituem por si só um conjunto de trabalho bas-

tante significativo do talento de Sebastião Rodrigues. Conseguindo respon-

der ao esforço por manter uma unidade na linguagem das mesmas, conse-

guiu-se também ao longo dos números uma resposta sempre criativa e um 

grafismo suficientemente apelativo para captar a atenção dos leitores e levá-

-los a comprar a publicação. Uma vez que se tratava de um Almanaque, a ico-

nografia tomou como base os signos do zodíaco em dez das capas. No entanto, 

essa referência não se manteve constante, e por vezes, mesmo mantendo a 

referência ao signo, tal era feito de maneira subtil e pouco identificável.

Robin Fior refere que, enquanto que na revista Perspectives USA – uma 

influência assumida para o Almanaque – as capas iam sendo encomendadas a 

designers diferentes, por forma a manter uma novidade constante e um 

eclectismo gráfico (ao mesmo tempo que uma continuidade necessária pela 

IMAGEM 59

Almanaque n.os 1 a 18. 
Representação  
de todas as capas.
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natureza de publicação periódica), no Almanaque essa tarefa foi desempe-

nhada sempre por Sebastião Rodrigues (à excepção das duas últimas capas, 

concebidas por João Abel Manta). Tal vem reforçar a ideia defendida de que o 

designer em estudo se tratava de uma personalidade maior nesta profissão.

Todas as capas aparecem assinadas pelo designer, a primeira com uma 

assinatura manuscrita, e as seguintes no tipo de letra Old Face itálico em 

caixa baixa, sempre numa posição discreta, mas visível no conjunto da 

capa. O facto de as capas estarem assinadas pode justificar-se com o esta-

tuto do objecto gráfico que se assumia como elemento artístico, que para 

além de cumprir a função de comunicação, era também veículo de 

expressão pessoal subjectiva.

De seguida, passamos a expor uma interpretação de possíveis significa-

dos para as capas do Almanaque. Esta interpretação tem como base as 

leituras feitas nas obras de referência para este estudo (Sebastião Rodrigues 

and the Development of Modern Graphic Design in Portugal e o catálogo Sebas-

tião Rodrigues designer), com possíveis acrescentos de uma visão pessoal e 

resultante da investigação.

Na capa do número 1 (Outubro 1959), podemos 

observar como grafismo de fundo uma imagem 

que sugere a superfície lunar e dois olhos no 

plano anterior, que parecem observar atenta-

mente. O conjunto pode querer dizer “com os 

olhos postos na lua”. De acordo com Robin Fior, 

esta capa pode pretender fazer uma alusão à pre-

sença do homem na lua e à conquista do espaço, 

de que tanto se falava na altura. De facto, logo no 

texto de abertura da revista é feita referência à 

presença russa no espaço: “Temos pois o foguetão 

russo na Lua.”73, o que pode ser uma justificação 

para o tema representado na capa. (Dez anos 

mais tarde, em 1969, o homem chegaria à lua). 

Um aspecto relevante na imagem da capa é o 

facto de apenas metade da lua estar visível, 

dando, assim, ênfase ao factor desconhecido. 

Por outro lado, o facto de os olhos observarem IMAGEM 60 Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

73  AAVV, Almanaque.  

vol. 1, n.º 1 (1959).
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o leitor pode também remeter para o outro 

lado da questão do espaço: e se o Homem tam-

bém estivesse a ser observado?

De uma outra perspectiva, estes olhos reme-

tem para o grafismo do símbolo da cadeia de 

televisão CBS, o famoso CBS eye, criado em 1951 

por William Golden.

Esta capa é um exemplo em que a iconografia 

não se refere directamente ao signo zodiacal. No 

entanto, numa interpretação menos óbvia, 

podemos considerar que os olhos, perfeitamente 

simétricos e em equilíbrio, podem remeter para 

os pratos de uma balança – o signo de Outubro.

No número 2 (Novembro 1959) é representada 

uma geometrização do símbolo do signo de escor-

pião, no qual é aplicado um padrão de formas colo-

ridas e geométricas. De acordo com Robin Fior, 

esta repentina explosão de cor na obra de Sebas-

tião Rodrigues pode estar relacionada com a via-

gem que fez à Finlândia nesse mesmo ano (1959), e 

ao contacto com a linguagem de Armi Ratia para 

os têxteis Marimekko, repleta de contrastes e har-

monias cromáticas bastante vívidas. É um motivo 

gráfico apenas geométrico que não utiliza a foto-

grafia e que remete para as colagens, tanto pelo 

carácter de recorte que apresenta, como pelas 

cores vivas e bem relacionadas entre si.

No número 3 (Dezembro 1959) é feita uma alu-

são ao signo de Sagitário, usando como icono-

grafia principal a imagem de um centauro, que 

em simultâneo é uma representação do Pai-

-Natal, levando até um presente nas mãos, o que 

faz pleno sentido no mês de Dezembro. Ao 

mesmo tempo, a face do Pai-Natal apresenta 

uma certa semelhança em relação ao símbolo/

IMAGEM 61 Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

IMAGEM 62 Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]
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mascote da revista Esquire, criado por Paul Rand em 1938. Há nesta capa 

uma mistura entre elementos fotográficos (o corpo do centauro e as textu-

ras do presente e da borla do gorro do Pai-Natal) e elementos simples, 

geométricos, como papel recortado. A impressão é feita a três cores direc-

tas: preto, magenta e laranja, sendo que da sobreposição do magenta com 

o laranja surge uma zona vermelha. Este aproveitamento da sobreposição 

de cores era bastante utilizado por Sebastião Rodrigues em diversos 

trabalhos.

No número 4 (Janeiro 1960) não há nenhuma alusão ao signo de 

Capricórnio. Há antes a representação de uma ferradura, presa por 

um fino fio, atado com um laço, que a faz aparecer pendurada. A fer-

radura é representada como que pintada a grafite, com uma textura 

não uniforme, sendo que os orifícios, aparecem como pequenos peda-

ços de papel recortado. 

Este é um recurso gráfico bastante frequente nesta época, tanto a nível 

nacional como internacional, o que mais uma vez vem provar a sintonia 

de Sebastião Rodrigues com o panorama do design na Europa e nos EUA. 

Paul Rand e Alvin Lustig são designers deste tempo, que recorriam bas-

tante a esta maneira de representar elementos. 

Este tipo de representação pode remeter para as 

colagens da arte moderna, mas pode também 

justificar-se com razões de ordem técnica. Era 

uma altura em que imprimir grafismos fotográ-

ficos era bastante mais difícil do que hoje em 

dia, uma vez que se tinham que converter, em 

traço ou pontos, recorrendo a processos fotome-

cânicos, por vezes lentos e dispendiosos. Assim, 

criar ilustrações mais simples poderia ser a 

garantia de uma reprodução mais rápida, mais 

económica e até mais eficaz. E os recortes pare-

ciam servir na perfeição esses propósitos. 

Podiam, em alguns casos, como no da capa em 

análise, nem sequer ser desenhados, mas sim 

recortados directamente e manipulados foto-

graficamente aquando da gravação das matrizes 

de impressão.IMAGEM 63 Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]



453 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

De acordo com Robin Fior, o facto de o fio passar em frente ao 

“QUE” de Almanaque, e este “QUE” aparecer impresso a vermelho, des-

tacando-se do resto da palavra, pode pretender significar “QUE 

SORTE”, uma vez que na simbologia popular, a ferradura indica sorte.

Observada de outra maneira, a ferradura também pode asseme-

lhar-se a uma estrada vista de cima, constituindo os elementos a 

branco uma espécie de traço descontínuo. Este elemento pode reme-

ter para a ideia de caminho a percorrer, uma vez que se tratava da 

revista de Janeiro, a iniciar mais um novo ano. Associar a ideia de 

sorte e caminho poderia ser uma mensagem bastante adequada para 

o momento.

Relativamente à cor, esta capa aparece impressa a três cores: preto, 

vermelho e castanho (visível na contracapa).

O número 5 do Almanaque é relativo ao mês de Fevereiro de 1960 e ao 

signo peixes. Representa um peixe dentro de um pequeno aquário, cuja 

forma faz lembrar um copo de brandy. As escamas são representadas por 

triângulos pretos, azuis e três roxos para dar a ideia de brilho. A cauda 

do peixe também é representada por um triângulo. O padrão geométrico 

na metade inferior da capa usa uma linguagem 

semelhante à capa de Novembro (com rectân-

gulos um pouco irregulares), mas em tons 

esverdeados de início de primavera, que dão a 

ideia de que se trata de um padrão de tecido, 

como uma toalha de mesa, por exemplo.

Os triângulos que representam as escamas 

do peixe remetem para outros trabalhos, cuja 

origem se supõe estar nas placas de xisto gra-

vadas, encontradas em achados arqueológi-

cos no Alentejo. Tal justifica-se com o inte-

resse de Sebastião Rodrigues pela arqueologia, 

e com a maneira como se conseguia apropriar 

do material visual das suas recolhas e trans-

formá-lo em material gráfico especial e seu.

Esta capa é impressa em quadricromia, 

dada a diversidade de tonalidades da totali-

dade do grafismo.IMAGEM 64 Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]
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A capa do número 6 (Março 1960) não faz refe-

rência ao signo desse mês, que seria Carneiro, 

mas parece seguir uma sequência lógica e bem 

humorada, característica de Sebastião Rodri-

gues e em especial para o Almanaque. Assim, 

aparece representada a silhueta de um gato, 

que pode ter comido o peixe da capa do mês 

anterior... O gato aparece a preto, sobre um 

fundo de calçada portuguesa, e algumas bolas 

aparecem dispostas aleatoriamente, parecendo 

estar em movimento, e como que se o gato 

brincasse com elas. José Bártolo defende que o 

fundo de calçada aqui representado constitui 

uma alusão directa ao número 1 da revista 

Senhor publicada no Brasil, em 195974. Na 

nossa opinião, esse paralelismo é um pouco for-

çado, visto na capa da Senhor haver uma inte-

gração diferente entre a calçada como fundo e 

as figuras representadas, e visto a calçada apa-

recer no Almanaque com uma natureza fotográ-

fica, de menos destaque, e na Senhor, como ilus-

tração e tema bastante central de toda a 

composição.

A impressão da capa é feita com quatro cores 

directas: o preto, o vermelho, o amarelo e o azul.

Na capa do número 7 (Abril 1960) aparece um 

carneiro, alusivo ao signo. Nesta representação os 

chifres são representados a partir da fotografia 

de uma concha em espiral, repetida simetrica-

mente, e o corpo representado a partir de uma 

camisola de lã, numa metáfora entre a lã natural 

e a lã tricotada. No limite inferior da capa é repre-

sentada relva, com traços não uniformes, a lápis 

de cera. O corpo do 

carneiro é apresentado 

como um recorte IMAGEM 66 Revista “Senhor” n.º 1 [Março 1959]

IMAGEM 65 Almanaque n.º 6 [Março 1960]

74  José Bártolo, Almanaque. 

PLI Arte &Design. n.º 1 

(2011), pp. 46-53.
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preenchido pela textura da malha tricotada, 

recorrendo, uma vez mais, à linguagem simples 

dos recortes usual nesta época. A face do animal 

é representada por um vazio, onde são inseridas 

duas pintas relativas aos olhos. trata-se de um 

jogo entre figura e fundo. Reduzem-se, em toda 

esta ilustração, os elementos à sua essência, tor-

nando-a numa comunicação bastante clara e con-

cisa, mas ao mesmo tempo expressiva e completa. 

Na representação do carneiro, toda a figura é 

simétrica (se traçássemos uma linha vertical, o 

lado esquerdo seria o espelho do direito e vice 

versa). No entanto, as patas traseiras do animal 

não seguem esta simetria, encontrando-se mais 

para o lado direito, o que confere perspectiva e 

mais veracidade ao conjunto.

A impressão é feita com três cores directas: o 

preto, o castanho e o verde.

A capa do número 8 (Maio 1960) é relativa ao 

signo de Touro, e nela é representada a imagem 

de um touro, controlado por uma figura tribal, 

que remete para a arte primitiva. Esta figura 

tribal carrega setas às costas, e a sua face é 

apresentada com olhos, nariz e lábios muito 

simplificados. Os lábios são grossos, remetendo 

para a raça africana. No corpo do touro aparece 

uma marca assemelhada a uma impressão digi-

tal, ou possivelmente a um alvo. Os olhos do 

animal são representados por dois anéis bran-

cos e os chifres aparecem a amarelo. Por cima 

da cabeça da figura humana aparece um orna-

mento semelhante a uma flor, que lembra a lin-

guagem popular e etnográfica utilizada por 

Sebastião Rodrigues em trabalhos posteriores. 

São formas bastante definidas, geométricas e 

simples, tal como as formas da face da figura 

IMAGEM 67 Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

IMAGEM 68 Almanaque n.º 8 [Maio 1960]
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humana. No entanto, todo o restante grafismo apresenta contornos irre-

gulares, como que se desenhado a lápis de cera, remetendo para a 

manualidade e imperfeição dos grafismos rupestres.

De acordo com Robin Fior, a possível interpretação para este con-

junto pode prender-se com a domesticação de animais selvagens, para 

o colonialismo e para a possível violência desse processo. Em 1960 

vivia-se uma época conturbada, que antecedeu o início da Guerra 

Colonial, no ano seguinte. 

Há que referir que esta capa, de modo inovador relativamente ao 

que acontecia até aqui, se estende pela lombada e contracapa, não se 

limitando à frente do objecto gráfico. 

As cores de impressão são o preto, o azul e o amarelo, sendo que no 

ornamento a azul representado na frente, há uma zona do grafismo 

que é composta pela sobreposição do vermelho do fundo e do azul, 

resultando numa espécie de roxo. O fundo vermelho não é liso, repre-

senta uma textura, que lhe confere um ar de manualidade.

O número 9 (Junho 1960) apresenta um grafismo alusivo ao signo de 

Gémeos, que remete para o aspecto visual das placas de xisto grava-

das, encontradas em escavações arqueológi-

cas, tal como tinha já acontecido no número 

5, relativo a Fevereiro de 1960.

Segundo Paulo Pereira, as placas de xisto 

eram um “amuleto individual, simultanea-

mente apotropaico e protector, mas ao 

mesmo tempo sintetizando a imagem da 

«deusa mãe» ou da «grande deusa». (...) a deco-

ração geometrizante das enigmáticas placas 

negras, gravadas segundo critérios e tipolo-

gias variadas mas muito homogéneas quanto 

aos motivos – triângulos, figurações oculadas 

–, remete para um simbolismo feminino (o 

triângulo púbico) (...).”75 Assim, a figura repre-

sentada na capa em análise encontra-se em 

pleno acordo com esta interpretação do signi-

ficado das referidas placas. É representada 

uma figura com dois gémeos na barriga, alu-IMAGEM 69 Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

75  Paulo Pereira,  

“Do megalitismo à Idade  

do Ferro” in História da Arte 

Portuguesa. Lisboa: Círculo  

de Leitores, 2008. vol. 1 

[Edição original em 3 

volumes, 1995-1997], p. 54.
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dindo, desta forma, à gravidez e à fecundidade, tal como era feito com 

as placas megalíticas. A figura aparece na horizontal, numa posição 

de repouso, e dando a ideia de que está enterrada. Na parte superior 

da capa aparece sobre fundo castanho, um elemento pendular que 

sugere movimento, como que se uma brisa passasse. Este poderá pre-

tender representar o ar, que é o elemento do signo de Gémeos.

O Almanaque número 10 (Julho 1960) não faz referência ao signo. 

Representa uma melancia, que remete para a ideia de Verão e cujas 

cores transmitem bastante luminosidade e alegria. As sementes da 

melancia são representadas por pequenos rectângulo perfeitamente 

geométricos, mas o resto do grafismo apresenta-se mais livre, com 

alguma irregularidade na forma, o que lhe confere maior interesse 

visual. O conjunto apresenta uma interessante sobreposição de cores. 

Impresso a cinco cores directas (preto, vermelho, magenta, verde 

claro e verde escuro), pela sobreposição do verde com o vermelho na 

talhada de melancia representada na parte superior, consegue-se uma 

tonalidade de vermelho escuro acastanhado. Do mesmo modo, na 

parte inferior, pela sobreposição do verde com o magenta, consegue-

-se um tom de azul, e da sobreposição do 

mesmo verde com o vermelho, um tom de 

castanho escuro avermelhado. Seis cores dão, 

assim, origem a nove.

Trata-se de uma capa bastante emblemá-

tica desta fase da obra de Sebastião Rodri-

gues, com cores fortes e contrastantes, que o 

fundo claro ajuda a realçar. Mais uma vez é 

apresentada uma linguagem bastante sim-

ples, em que todas as formas poderiam resul-

tar de recortes de papel.

IMAGEM 70 Almanaque n.º 10 [Julho 1960]
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O número 11 (Agosto 1960) diz respeito ao signo de leão, e representa 

um leão, mais uma vez com uma depuração e geometrização do dese-

nho. Nos arquivos consultados para a investigação pudemos observar 

desenhos de estudo para este resultado final, que começaram mais livres 

e próximos da figuração e se foram progressivamente simplificando e 

reduzindo ao essencial, não perdendo, no entanto, os elementos que per-

mitem identificar o motivo representado. Trata-se de uma linguagem 

gráfica semelhante àquela que é utilizada na sinalética e no design de 

informação, o mais simples e identificável possível.

Na impressão são utilizadas três cores directas: preto, castanho escuro 

e castanho claro.

Na contracapa aparece, como habitualmente, o anúncio a um livro, 

mas desta vez, com um jogo tipográfico bastante interessante e bem con-

seguido. O título “A Cidadela” aparece composto em caixa alta, em 

Akzidenz Grotesk Bold, bastante espacejado, situado sensivelmente a meio 

da contracapa. A separar as letras que o compõem, aparecem as restan-

tes informações relativas ao livro anunciado, na vertical. (imagens dese-

nhos de estudo para capa leão) + imagem contracapa Almanaque n.º 11.

IMAGEM 71

Almanaque n.º 10  
[Julho 1960]
Esquema representativo  
da impressão.
A impressão foi feita  
por cinco cores directas, 
sobrepostas em algumas 
zonas.
Fonte: autora.
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IMAGEM 72 Desenhos de estudo para a capa do Almanaque de Agosto de 1960.
Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian, espólio de Sebastião Rodrigues.

IMAGEM 74 Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]IMAGEM 73 Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]. Contracapa.
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A capa do número 12 (Setembro 1960) é alusiva 

ao signo virgem, utilizando a metáfora da flor 

de laranjeira, no contexto popular, símbolo da 

virgindade e da pureza. Para além desta metá-

fora, utiliza também uma antítese entre a 

pureza da flor de laranjeira e os lábios verme-

lhos, que poderão remeter para o pecado.

A flor de laranjeira é um motivo fotográ-

fico, enquanto que os lábios aparecem num 

traçado bastante geométrico, simplificado e 

perfeito, distanciado da realidade, mas 

representando-a.

A capa é impressa a três cores: preto e dois 

tons de vermelho, sendo que na capa apenas 

aparecem o preto e o vermelho. O segundo tom 

de vermelho aparece apenas na contracapa, no 

texto relativo ao livro anunciado neste número 

da revista.

No número 13 (Outubro de 1960) não há alusão ao signo balança. O 

motivo representado remete para o símbolo de crescente (lua na fase 

crescente e estrela), que representa em algumas interpretações, a jun-

ção da lua à Estrela d’Alva, fenómeno que ocorre em Outubro, com a 

aproximação aparente dos dois astros. (Para além disto, o crescente é 

também o símbolo que representa a religião islâmica, o que para aqui 

não tem relevância). Podemos dizer que o grafismo da capa pretende 

remeter para o Outono, dada toda a temática, bem como as cores 

utilizadas.

Trata-se de uma capa em que o motivo se prolonga até à contracapa, 

ficando quase ao centro da lombada um círculo perfeito, castanho 

avermelhado, e sobrepondo-se a este, um outro círculo, preto, de con-

tornos imperfeitos, como que recortado a tesoura, com uma zona cen-

tral em aberto, assemelhando-se a um “O”. Vistos estes três símbolos 

em conjunto, pode considerar-se a representação da terra (a castanho) 

entre o sol e a lua (a preto).

Para além do símbolo do crescente, é representada uma bola ama-

rela, num plano posterior (que poderá representar o sol) e na parte 

IMAGEM 75 Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]
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inferior da capa, aparece ainda outro elemento, que pelos seus contor-

nos se assemelha a um gato, com orelhas arrebitadas e olhos bem aber-

tos. De contornos bastante simplificados, mas com uma textura no 

interior em tons de cinza, a representar o pêlo.

Há que referir que o elemento central, embora remeta para o sím-

bolo de crescente, não o representa exactamente, pois em vez da estrela 

apresenta uma espécie de flor, ligada à forma que se assemelha à lua, 

por um caule. Faz parte de um conjunto de símbolos utilizados recor-

rentemente pelo designer Sebastião Rodrigues, e a sua raiz está nas 

recolhas visuais de cariz popular que realizou.

A bola castanha avermelhada, em contraste com a amarela, distante, 

poderá representar a transição dos dias e o enfraquecimento do calor, 

aspecto que ganha força com a representação do gato aninhado, como 

que a representar o regresso ao conforto do lar.

IMAGEM 76 Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]. Contracapa. IMAGEM 77 Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]
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Na capa do número 14 (Novembro 1960) há uma breve referência ao 

signo Escorpião. A capa deste número prolonga-se também pela contra-

capa, pelo que, com a capa fechada, se vê um elemento gráfico que pode 

sugerir um escorpião, e com a capa aberta, e observando a totalidade do 

grafismo, se vê uma espécie de máquina semelhante a um helicóptero. 

Lembra um veículo de guerra, com traços algo agressivos e com o piloto 

usando uma máscara. No “corpo” do helicóptero aparece a amarelo a 

representação do símbolo do signo Escorpião (três barras paralelas, 

tendo uma uma curva e uma seta no final). A linguagem pictórica desta 

“máquina de guerra” remete para o grafismo de Ben Shahn, como pode-

mos observar nas aguarelas “Supermarket” de 1957 e “Farewell to New 

York – All That is Beautiful”, de 1965.

Na frente da capa, é representado com grande destaque um elemento 

semelhante ao símbolo da paz, mas invertido. Na interpretação de Aure-

lindo Ceia76, esta inversão pode ser justificada com a dissimulação da 

mensagem, pois caso a censura levantasse problemas poder-se-ia alegar 

que o elemento se tratava de uma árvore. 

IMAGEM 79 Almanaque n.º 14 [Novembro 1960]IMAGEM 78 Almanaque n.º 14 [Novembro 1960], contracapa

76  Aurelindo Jaime Ceia, 

Sebastião Rodrigues: 

legibilidade e ética. Lisboa: 

2010. [conferência no 

Instituto Superior de 

Educação e Ciências,  

25 Novembro, 2010].
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Toda esta temática remete para a guerra, o que se pode justificar 

com a intenção de consciencializar para o facto de a guerra colonial 

estar eminente. Podemos considerar que a capa se divide em duas par-

tes: a capa e a contracapa. Sendo que na capa é representada uma fria 

estrutura metálica, estática, com um único objectivo, marcado pela 

estrela, e em que o símbolo da paz se encontra invertido, como que 

desrespeitado, e nesse sentido, pode pretender remeter para o estado e 

o regime político em vigor naquela altura. Por outro lado, a contracapa 

representa a já referida “máquina de guerra”, orgânica, que se move, e 

que tem braços e uma hélice. E neste sentido, a contracapa pode reme-

ter para as movimentações ligadas aos movimentos políticos de 

esquerda, que ocorriam obscuramente, e que se opunham ao regime 

(na capa), tendo em vista o fim do mesmo – o que é reforçado pela cor 

vermelha no corpo da “máquina”.

IMAGEM 81 

Ben Shahn. Supermarket. 
1957.

IMAGEM 80 

Ben Shahn. Farewell to New 
York - All That is Beautiful. 
1965.
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São utilizadas quatro cores directas na impressão: preto, amarelo, 

azul e verde. No entanto, tal como acontece noutras ocasiões, através da 

sobreposição de algumas zonas de impressão, conseguem-se mais quatro 

tonalidades: um castanho avermelhado (pela sobreposição do azul com o 

vermelho), um verde azulado (pela sobreposição do azul com o verde), 

um laranja (pela sobreposição do amarelo com o vermelho), e um tom 

esverdeado (pela sobreposição do amarelo com o azul).

O número 15 do Almanaque (Dezembro 1960 / Janeiro 1961) marca uma 

mudança de grafismo, pois a publicação passou a ser dirigida em con-

junto por Sebastião Rodrigues e João Abel Manta.

A capa deste número representa o signo Sagitário (que vai até 21 de 

Dezembro), e nela é representada, como figura central, a estilização de um 

centauro, apontando uma flecha com um arco. A justificação para tal figura 

encontra-se, nas palavras do texto introdutório deste número da revista, 

“Sagitário é uma constelação zodiacal (...) habitualmente representada pela 

figura de um centauro que sustenta um arco retesado (...) [e também] se 

pode afirmar de quantos nasceram sob aquele signo que têm, como os 

cavalos, os quatro pés bem assentes na terra.”

O motivo central da capa, não sendo comple-

tamente regular, apresenta um carácter bas-

tante geométrico, sendo o seu corpo formado 

por triângulos, à semelhança do que já antes 

tinha acontecido com a capa do signo de 

Gémeos (Junho 1960) e com a capa do signo de 

Peixes (Fevereiro 1960). E à semelhança da capa 

do signo Touro (Maio 1960), esta figura remete 

para a arte primitiva.

Num plano anterior do grafismo, aparece um 

conjunto de dez elementos decorativos, dispos-

tos aleatoriamente, que poderão remeter para 

uma constelação. Os símbolos são todos iguais, 

mudando apenas a dimensão e a cor com que 

aparecem. É um elemento gráfico bastante 

recorrente na obra de Sebastião Rodrigues, e 

terá certamente origem nas recolhas populares 

que fez, uma vez que aparece na “Sebenta”.IMAGEM 82 Almanaque n.º 15 [Dez. 1960 / Jan. 1961]
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A razão de serem dez elementos, estará certamente relacionada com o 

facto de ser o mês de Dezembro: “Dezembro começou por ser nos velhos 

tempos (...) o décimo (decem significa dez) mês do ano.”77

A capa é impressa a quatro cores directas: preto, castanho, vermelho 

e amarelo. O fundo é castanho, com uma textura a preto impressa por 

cima. O título e o grafismo representando o centauro aparecem a preto, 

e os elementos circulares aparecem a amarelo, e dois deles a vermelho. 

O interior destes elementos circulares foi deixado a branco (por impri-

mir), e foram impressos, por cima, os círculos a amarelo e a vermelho. 

Devido à transparência das tintas, consegue-se que estes elementos pare-

çam ter sido impressos a duas cores: amarelo puro na zona interior e 

amarelo mais escuro na zona exterior (sobre fundo castanho).

Na capa do número 16 (Fevereiro 1961), o grafismo não é alusivo ao signo do 

mês. Mostra a ilustração de uma figura masculina, com a legenda “o Pacheco”. 

O Pacheco é uma personalidade que aparece referida logo no primeiro número 

do Almanaque, numa secção designada “No Reino de Pacheco”, que trata de 

literatura e de assuntos da actualidade, num tom geralmente humorístico e 

sarcástico. Não aparece em todos os números, apa-

rece apenas em onze deles: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 

17 e 1878. A personagem “Pacheco” aparece envolta 

em mistério e só ao longo do Almanaque vai sendo 

desvendada a sua “pseudo” identidade. No número 

11 da revista é explicado o “Reino de Pacheco”.

“Vai o Almanaque no seu 11.º número e muitos 

dos seus leitores, apesar de terem lido vários 

artigos acerca do Reino de Pacheco, continuam 

sem saber onde fica esse Reino. Alguns têm con-

sultado mapas antigos e modernos sem conse-

guirem satisfazer a sua curiosidade natural e 

muitos nos têm escrito pedindo informações 

acerca deste reino misterioso que julgam ter 

sido imaginado pelos redactores do «Almanaque».

Ora o Reino de Pacheco existe. É tão concreto, 

tão real e tão verdadeiro como o Reino Unido 

ou o Reino da Dinamarca. (...)”79IMAGEM 83 Almanaque n.º 16 [Fevereiro 1961]

77  AAVV, Almanaque. vol. 15, 

n.º 15 (1960-1961), p. 1.
78  No número 8, aparece 

também um quadro 

sinóptico de tipos correntes 

na fauna de Pacheco.
79  AAVV, Almanaque. vol. 11, 

n.º 11 (1960).
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Seguidamente a esta introdução é dada uma lista de características do 

reino de Pacheco, que pretendem provar a sua existência e clarificar a 

sua essência. Tudo isto num tom de diversão e crítica à sociedade, como 

era apanágio dos autores do Almanaque.

Os traços da ilustração do “Pacheco” representado na capa são finos e 

delicados fazendo lembrar a linguagem artística de Ben Shahn. A cabeça 

é representada com uma forma quase rectangular, assim como a boca. 

Os olhos são apenas dois pequenos pontos e o nariz uma linha fina. Por 

cima da boca um bigode grande e expressivo, à semelhança da gravura 

que acompanha o título desta secção ao longo da publicação. As orelhas 

são formadas por dois pequenos triângulos. A figura aparece de boca 

aberta, mostrando um conjunto de 35 círculos de várias cores (rosa, 

laranja e vermelho), alinhados em sete colunas por cinco linhas, e for-

mando uma interessante combinação cromática. É o elemento mais cha-

mativo de toda a capa, uma vez que é colorido e tudo o resto se resume a 

IMAGEM 84

Almanaque n.º 3 [Dezembro 
1959]. 
“No Reino de Pacheco”.
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um fino traço preto sobre fundo branco. O mesmo conjunto de círculos 

é representado na contracapa, acompanhado da assinatura “Sebastião 

Rodrigues”. Trata-se de uma capa de grafismo bastante limpo, simples e 

claro. As cores de impressão são o preto, o laranja, o rosa e o vermelho.

Curiosamente, “No Reino do Pacheco” é também o título de um poema 

de Alexandre O’Neill, editado em 1962, na colectânea “Poemas com 

endereço” (Lisboa: Morais Editores,1962).

Os dois últimos números do Almanaque, têm capa de João Abel Manta, e 

apresentam, por isso, um grafismo bastante diferente do de Sebastião 

Rodrigues ao longo dos dezasseis números anteriores, e que conseguiam 

manter uma certa unidade, mas ao mesmo tempo, novidade e surpresa 

na expressão gráfica. Estes dois últimos números são números temáti-

cos. O número 17 dedicado ao tema “monumentos” apresenta como ele-

mento central da capa um capitel. O número 18, dedicado ao tema 

“noite”, representa um céu negro e um sol “escondido”.

IMAGEM 86 Almanaque n.º 18 [Maio 1961]IMAGEM 85 Almanaque n.º 17 [Março/Abril 1961]
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2.6.3. Interior

DESCR IÇÃO

O formato escolhido para o Almanaque é de 17 x 25 cm, que segundo 

Robin Fior80, terá sido escolhido por influência directa da revista norte 

americana Perspectives USA81.

Não temos informação da tiragem do Almanaque, mas através da 

observação directa dos exemplares, podemos afirmar que o miolo era 

impresso em tipografia, uma vez que se pode sentir o relevo dos carac-

teres (a principal forma de que dispomos para identificar este método de 

impressão). As capas eram impressas também em tipografia, recorrendo 

ao uso de clichés para permitir a reprodução do 

grafismo dominante, sempre constituído por 

ilustrações.

Tipo de papel: Até Abril de 1960 (nos primei-

ros 7 números) o miolo do Almanaque aparece 

dividido em dois tipos de papel. Um mais fino 

para a generalidade da publicação, e outro de 

maior gramagem, no final, onde vem, em cada 

número, uma parte do romance “Os irmãos 

Whiteoak” (O romance vem em fascículos ao 

longo destes 7 números do Almanaque). Nos sete 

números seguintes, o papel passa a ser o mesmo 

(de menor gramagem) no total da publicação. 

Nos últimos quatro números, o papel é mudado 

para um de maior gramagem, mas continuando 

a ser o mesmo no total da publicação.

Relativamente ao número de páginas, o 

mesmo vai variando ao longo da publicação, 

tendo o número menor 134 páginas (Março/

Abril de 1961) e o maior 234 (Novembro de 

1960).

Uma vez que a encadernação era feita por 

meio de colagem, havia uma maior liberdade 

no número de páginas, que poderia ser qual-

quer um, desde que par. Continuava a seguir-se 

Caderno do final  
com papel de gramagem superior

1959, Outubro – 144 + 64 = 208

1959, Novembro – 176 + 32 = 208

1959, Dezembro – 192 + 32 = 224

1960, Janeiro – 192 + 16 = 208

1960, Fevereiro – 176 + 16 = 192

1960, Março – 164 + 32 = 196

1960, Abril – 176 + 16 = 192

O papel passa a ser o mesmo  
no total da publicação

1960, Maio – 200

1960, Junho – 184

1960, Julho – 192

1960, Agosto – 192

1960, Setembro – 184

1960, Outubro – 208

1960, Novembro – 234

O papel é mudado para um de maior 
gramagem, mas continua a ser o mesmo  
no total da publicação

1960 – 1961, Dezembro / Janeiro – 184

1961, Fevereiro – 128

1961, Março / Abril – 134

1961, Maio – 192

QUADRO 3

Números do Almanaque e respectivos números  
de página (separados por tipo de papel):
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a regra dos cadernos de 8 ou 16 páginas, mas era possível acrescentar 

páginas soltas, que por meio da colagem (e não cosedura ou agrafos) se 

fixava ao volume da publicação.

Estrutura editorial: A estrutura editorial e grá-

fica do Almanaque mantém-se coerente nos pri-

meiros catorze números, mas no décimo quinto 

número há uma alteração profunda, passando 

até a direcção gráfica a estar dependente não só 

de Sebastião Rodrigues, mas também de João 

Abel Manta, e passando a estar responsável pela 

paginação, Pilo da Silva. O Almanaque iria perdu-

rar apenas por mais quatro números, fazendo o 

total de dezoito.

Dessa estrutura editorial inicial fazem parte 

secções que se repetem em todos os números e 

outras que aparecem apenas na maioria deles. 

“Calendário”, “Efemérides”, “A Mulher do Mês”, 

“Flos sanctorum ”, “Actualidades”, “Astrologia”, 

“Quirologia”, “Caça”, “Pesca”, “Floricultura”, 

“Antiquarium”, “Como se Diverte...” (uma cidade 

em cada número), “Boémia de Outros Tempos”, 

“Animal do Mês”, “Cartas de Amor Célebres”, 

“Um País por Mês”, “Boémia de Outros Tempos”, 

“As latitudes da Felicidade”, “Medicina”, “As 

grandes Sagas”, “O filme do mês”, “Snobismo”, 

“Armazém das Letras & Diversos”, “Conto do 

Mês”, “O Livro do Mês”, “No Reino de Pacheco”, 

“Surprise Party” (uma secção composta por 

informações diversas como receitas de aperiti-

vos, culinária, artigos sobre cinema e actualida-

des, charadas, jogos, passatempos, testes, anedo-

tas), “Automobilismo”, “Música” e “Jazz”, são 

secções presentes na maioria dos números. 

Umas aparecem em todos eles, outras apenas 

em alguns. A ordem pela qual aparecem não é 

constante, variando em todos os volumes. 

80  Segundo Fior, Joaquim 

Figueiredo de Magalhães 

tinha inicialmente a ideia 

de publicar uma revista 

semanal, seguindo o modelo 

da L’Express francesa,  

de Pierre Mendès-France.  

E chegou mesmo a enviar 

José Cardoso Pires para um 

estágio na revista Época em 

Milão. Esta era uma revista 

mais gráfica e que explorava 

a rotogravura para 

aumentar o seu potencial 

fotográfico. Contudo,  

a censura portuguesa 

considerou o projecto de 

Figueiredo de Magalhães 

impraticável, mas este não 

acatou essa impossibilidade 

e alterou o projecto 

tornando-o numa antologia 

mensal no formato da 

Perspectives USA. Robin Fior, 

Op. Cit., p. 204.
81  A revista Perspectives USA 

teve início em 1952, 

financiada pela Ford 

Foundation, e editada por 

James Laughlin (1914-1997), 

poeta e editor, fundador da 

famosa editora New 

Directions Publishing.  

Da sua história fazem parte 

16 números. O primeiro foi 

chamado de número piloto 

e foi publicado em Janeiro 

de 1952. O número 1 foi 

publicado no Outono de 

1952 e o número 16 (e 

último) foi publicado no 

Verão de 1956. Foi editada 

nos Estados Unidos, em 

Inglaterra, em França,  

na Alemanha e em Itália 

(assumindo o nome 

“Perspectives” nas diversas 

línguas).

“Em Abril de 1952,  

a Fundação Ford anunciou  

o lançamento de uma revista 

trimestral de artes 

concebida, como a revista 

Time refere, “para mostrar 

às pessoas de fora dos EUA 

que ‘os americanos podem 

pensar, tão bem como 

mascar pastilha elástica!’”.  

A revista Perspectives USA 

– proposta e liderada pelo 

editor da New Directions 

Publishing, James Laughlin 

– ocupou bancas de jornais 

em Inglaterra, França, 

Alemanha, Itália e Estados 

Unidos, em Outubro, 

aparecendo nas respectivas 

línguas de cada nação. A 

descrição feita pela revista 

Time do número piloto 

afirmou que a revista dava 

“o sabor de uma visão frágil 

de revista pequena acerca da 

cultura americana, ampliada 

para a escala da Ford”.” 

Ainda de acordo com 

Andrew Romano, esta 

revista foi um dos principais 

instrumentos dos EUA (e da 

CIA) naquela que foi 

chamada a Guerra Fria 

Cultural. ROMANO, Andrew, 

Perspectives USA. [Em linha]. 

[Consult. em 15/10/2012]. 

Disponível em www: <http://

notes.andrewromano.net/

post/359711124/i-picked-up-

this-copy-of-perspectives-

usa-last>.

Concebida no formato  

17x25 cm, no seu design 

participaram nomes 

importantes do design 

norte-americano dos anos 

50, como Alvin Lustig,  

Paul Rand, entre outros.
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82  José Cardoso-Pires,  

Op. Cit., p. 16.

Para além destas secções, cada volume era complementado com arti-

gos de carácter informativo sobre assuntos da actualidade, história, arte 

ou ciência, e textos de carácter criativo como poemas ou contos (de varia-

das temáticas como o amor ou até o terror).

Descrição Temática

Dada a extensão do miolo dos 18 números do Almanaque, e a larga quan-

tidade de material gráfico abarcado, é muito difícil fazer uma descrição 

temática conjunta. Este tipo de descrição pode ser feita artigo a artigo, 

tentando descrever os elementos presentes (textos, títulos, destaques, 

imagens e/ou ilustrações) e as suas inter-relações. Fá-lo-emos apenas em 

situações que o justifiquem.

Descrição de design

“De capa em capa e de página em página, ao longo de catorze núme-

ros, Sebastião Rodrigues foi ensaiando relações diversas da escrita 

com o lay-out. No Almanaque o grafismo fazia-se com a escrita e o dese-

nho era poesia (…)”82

A estrutura editorial do Almanaque, comportando conteúdos de natureza 

diversa, pressupõe diversos tipos de grafismo adequados a cada um desses 

conteúdos e secções da comunicação. Fazendo uma divisão alargada dos 

diversos grafismos das páginas, podemos encontrar quatro tipologias princi-

pais: separadores, páginas com predominância de texto, páginas com predo-

minância de imagem e páginas especiais. E cada uma destas tipologias pode 

dividir-se em várias sub-tipologias. Assim, os separadores podem ser de uma 

página (com imagem de fundo), de duas páginas (com imagem de fundo) e 

outros (conjugando texto e imagem). As páginas com predominância de texto 

podem ser de textos de abertura, de texto corrido a duas colunas, de textos 

com o título no limite superior da página e de textos com os títulos noutras 

localizações da página. As páginas com predominância de imagem podem 

ser constituídas apenas por uma imagem de página inteira, por imagens com 

legendas, e por várias imagens com legendas e outros textos. Nas páginas 

especiais estão incluídas páginas como o índice, o calendário, páginas com 

poemas, entre outras. No QUADRO 4 podemos ver o resumo destas tipologias e 

nas IMAGENS 87-90 podemos observar exemplos de cada uma das mesmas. 
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QUADRO 4

Tipologias de páginas  
do “Almanaque”

Tipologias de páginas do “Almanaque”

Separadores De uma página (com imagem de fundo)

De duas páginas (com imagem de fundo)

Outros (conjugando texto e imagem)

Páginas  
com predominância  
de texto

Textos de abertura

Texto corrido a duas colunas

Textos com o título no limite superior da página

Textos com os títulos 
noutras localizações da página

Páginas  
com predominância 
de imagem

Imagem de página inteira

Imagens com legendas

Várias imagens com legendas e outros textos

Páginas especiais Índice

Calendário

Páginas com poemas

Outras
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IMAGEM 87 Almanaque: separadores
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IMAGEM 88 Almanaque: Páginas de texto
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IMAGEM 89 Almanaque: Páginas de imagem
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IMAGEM 90 Almanaque: páginas especiais
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Grelha: Relativamente à grelha, podemos identificar a grelha principal 

nas páginas com predominância de texto. As restantes tipologias de 

páginas apresentam grafismos bastante livres em que a identificação de 

um padrão se torna difícil, senão impossível.

Na IMAGEM 91 podemos observar uma página-tipo comum, em que 

estão assinaladas as medidas, e se mostra a grelha base da publicação. 

Sendo o formato 17 x 25 cm, a estrutura principal apresenta páginas 

simétricas, com duas colunas de texto, com a medida de 15 Quadratins 

(de 12 pontos) de largura cada uma, separadas por 1 Quadratim (goteira). 

A margem interior, junto à lombada, é de 2 cm. As margens superior e 

inferior são de cerca de 1,8 cm. A coluna de texto comporta 54 linhas 

de corpo 12 pontos. De referir que as dimensões das margens podem 

sofrer pequenas variações, de exemplar para exemplar, devidas aos 

processos de acabamento.

IMAGEM 91

Representação da grelha  
de uma página tipo  
do Almanaque.

1Q 15Q 15Q

17 cm

1,8 cm

1,8 cm



481 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

Para além deste tipo de páginas, apenas com texto, existem outras 

em que são inseridas imagens, nas medidas definidas pelas colunas 

(respeitando, portanto, a grelha), ocupando apenas uma coluna, as 

duas, ou até ocupando também o espaço das margens e aparecendo a 

“morder”. (Ver IMAGENS 92).

Ainda para além deste tipo de páginas, há aquelas, que como referi-

mos, não seguem a grelha base, e apresentam um grafismo livre, mas 

ainda assim coordenado com a totalidade da publicação, como se pode 

observar nas IMAGENS 93. 

Um aspecto gráfico sempre importante em qualquer publicação é o 

índice, que deve apresentar de forma clara, sucinta e hierarquizada, 

todos os graus de informação, por forma a conduzir o leitor na sua nave-

gação pelo documento. No Almanaque o índice nem sempre assumiu o 

mesmo aspecto gráfico. Nos números 1 e 2 apresenta uma estrutura ali-

nhada à direita, com o texto todo no mesmo corpo, e fazendo destaque 

apenas dos nomes de alguns autores. É uma estrutura pobre do ponto de 

vista da hierarquização da informação, pois não estabelece distinções 

IMAGEM 92

Exemplos de páginas  
do Almanaque em que  
a grelha é ocupada  
com texto e imagens.
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IMAGEM 93 Exemplos de páginas do Almanaque com uma grelha “livre”.
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IMAGEM 94 Exemplos de páginas do Almanaque com especial interesse gráfico.
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entre os diversos graus de informação. (IMAGEM 95). 

A partir do número 3 (Dezembro de 1959), 

ganhou uma nova estrutura, mais clara na 

maneira como expõe a informação, com o 

título principal da secção do lado esquerdo, 

o número de página ao centro e o subtítulo 

do lado direito (IMAGEM 96). A partir do número 

15, com a nova estrutura editorial, o índice 

sofre também alterações. Mantém a mesma 

estrutura no posicionamento dos elementos, 

mas alteram-se os tipos de letra. Nos núme-

ros 15 e 16 o título principal passa a apare-

cer composto em “Futura Bold”, o número de 

página em “Old Face” a negro e os restantes 

títulos também em “Old Face” regular, com 

alguns destaques a negro, e outros em negro 

e caixa-alta. Nos números 15, 16 e 18 o índice 

estabelece hierarquias de forma muito clara. 

No entanto, no número 17, a maior parte dos 

títulos aparece composta em caixa-alta o 

que dificulta bastante a legibilidade. (IMAGENS 

97, 98, 99, 100).

No que concerne à qualidade do grafismo do 

Almanaque há uma referência que importa 

fazer, relativamente ao processo de execução 

técnica do mesmo. Os textos eram compostos 

na casa impressora (Casa Portuguesa), segundo 

orientações fornecidas pelo designer. Estes tex-

tos eram depois montados e transformados em 

páginas, segundo os modelos definidos pelo 

designer, que também criava ou escolhia as 

ilustrações e fotografias a inserir nessas com-

posições. Era dada mais atenção a páginas espe-

ciais, mas existiam páginas em que a composi-

ção do texto pelos técnicos (seguindo as 

instruções) era suficiente. Este facto originava, 

IMAGEM 95 Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]. Índice.

IMAGEM 96 Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]. Índice.
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IMAGEM 97 Almanaque n.º 15. [Dez. 1960 / Jan. 1961]. Índice. IMAGEM 98 Almanaque n.º 17 [Março/Abril 1961]. Índice.

IMAGEM 99 Almanaque n.º 16 [Fevereiro 1961]. Índice. IMAGEM 100 Almanaque n.º 18 [Maio 1961]. Índice.
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por vezes, páginas em que a qualidade gráfica não era tão cuidada como 

o resto da publicação. Talvez por isto tenha, a partir do número 14, pas-

sado a existir a figura do paginador.

Tal como a estrutura editorial, também o grafismo das secções do Alma-

naque não se mantém constante ao longo de todos os números publicados. 

Em algumas secções vai-se mantendo, mas noutras é tratado de maneira 

diferente em cada um dos números, ou sendo alterado periodicamente. 

Por exemplo, a secção “Efemérides” mantém-se nos dois primeiros núme-

ros (Outubro 1959 e Novembro 1959), é alterada no número de Dezembro 

1959, mantendo-se até ao seguinte (Janeiro 1959), sendo novamente alte-

rada em Fevereiro 1960, mantendo o grafismo até Junho 1960, mas com a 

excepção do mês de Abril 1960, em que o grafismo é alterado. Seguida-

mente, novo grafismo nos meses de Julho, Agosto e Setembro 1960, e gra-

fismos diferentes em Outubro 1960 e Novembro 1960 (sendo Novembro 

1960 o último mês em que esta rubrica aparece no Almanaque).

Nas IMAGENS 101, 102, 103, 104 (Actualidades, flos sanctorum , latitudes da felici-

dade, filme do mês) podemos ver, a título de exemplo, como algumas sec-

ções evoluem ao longo dos vários números da revista. Estão aqui apresen-

tadas a secções “Actualidades”, “Flos sanctorum ”, “Latitudes da Felicidade” 

e “O filme do mês”. Através desta documentação podemos verificar que 

as secções não seguem um modelo rígido ao longo dos vários números, 

mas que mantêm uma certa coerência, para que seja possível a sua fácil 

identificação. (Para esta identificação também contribui a colocação do 

título da secção).

A secção “Actualidades”, como o nome indica, relata acontecimentos 

da actualidade, baseando-se na fotografia e em textos curtos que lhes 

servem de legendas. É uma secção com bastante dinamismo, dada esta 

predominância de imagens e devido ao facto de as mesmas aparecerem 

em tamanhos diferentes, umas de página inteira, outras de média e 

pequena dimensão, e devido também ao facto de a algumas dessas ima-

gens ser adicionada cor. Umas aparecem, assim, a preto e branco e 

outras em “duotone” (característica inerente a todos os números da 

publicação).

As alterações que esta secção sofreu ao longo dos números prendem-se 

com a maneira como o título “actualidades” é inserido e repetido.
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A secção “Flos sanctorum ” relata a vida de um santo em cada mês. Na 

maioria dos casos, é iniciada com uma imagem de página inteira. Em 

alguns casos, o título sobrepõe-se, aberto a branco, sobre essa imagem. 

Noutros casos, o título aparece na página em que se inicia o texto. Em 

alguns casos, a página com a imagem aparece lado a lado com o início do 

texto, e noutros casos aparece em página ímpar, isolada da sua continua-

ção. Dado o seu carácter religioso, esta é uma secção que se caracteriza 

por uma sobriedade e elegância no grafismo, que se mantém discreto e 

clássico ao longo de todos os números.

A secção “Latitudes da Felicidade” apresenta em cada número a vida 

num determinado país. É mais uma secção dinâmica e de aspecto 

moderno, que se baseia no ritmo, obtido através do posicionamento e da 

dimensão das imagens, bem como do jogo tipográfico, que por vezes é 

feito com os títulos. A cor contribui também para a vivacidade do 

conjunto.

A secção “Filme do Mês” apresenta em cada número um filme, através 

de imagens e respectivas legendas. É mais um exemplo de secção dinâ-

mica e ritmada, em que a imagem predomina. A introduzir esta secção 

aparece geralmente um separador (duplo ou simples) com uma imagem 

de fundo e o título sobreposto. Cada um destes separadores é tratado de 

maneira única, e de acordo com o filme que apresenta.
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IMAGENS 101

Almanaque
Imagens da secção “Actualidades”
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Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959] Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]
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Almanaque n.º 6 [Março 1960]Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 6 [Março 1960]Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]
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Almanaque n.º 9 [Junho 1960]Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]Almanaque n.º 7 [Abril 1960]
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Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]
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Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]

Almanaque n.º 14 [Novembro 1960/Dezembro 1961]

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]

Almanaque n.º 14 [Novembro 1960/Dezembro 1961]
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IMAGENS 102

Almanaque
Imagens da secção “Flos Sanctorum”
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Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]
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Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]
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Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]

Almanaque n.º 14 [Novembro 1960]

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]

Almanaque n.º 17 [Março / Abril 1961]
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IMAGENS 103

Almanaque Imagens da secção  
“Latitudes da Felicidade”
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Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]
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Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]
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Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]
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IMAGENS 104

Almanaque
Imagens da secção “Filme do Mês”
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Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 2 [Novembro 1959]

Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]
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Almanaque n.º 3 [Dezembro 1959]

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]

Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 4 [Janeiro 1960]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]

Almanaque n.º 5 [Fevereiro 1960]

Almanaque n.º 6 [Março 1960]
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Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]

Almanaque n.º 7 [Abril 1960]
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Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 9 [Junho 1960]

Almanaque n.º 10 [Julho 1960]
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Almanaque n.º 10 [Julho 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]

Almanaque n.º 11 [Agosto 1960]

Almanaque n.º 12 [Setembro 1960]

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]

Almanaque n.º 13 [Outubro 1960]



508 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

Tipografia: Relativamente à tipografia utilizada no Almanaque, pode-

mos identificar na capa o tipo de letra Akzidenz Grotesk medium no título 

“Almanaque” e o tipo Futura bold na data (mês e ano), composta em caixa 

baixa. A escolha destes tipos de letra pode considerar-se uma influência 

bastante directa do Design Suíço, em que o uso alargado da fonte Akzidenz 

Grotesk era uma das principais características que o definiam. A fonte 

Futura remete também para a Nova Tipografia. Temos aqui, mais uma 

vez, a prova de que Sebastião Rodrigues se encontrava bem enquadrado 

no panorama do design gráfico internacional.

No interior, o texto principal é composto em Old Face e os títulos prin-

cipais em Akzidenz Grotesk, havendo também alguns subtítulos compos-

tos em Old Face. A cabeça corrente e os números de página são compostos 

em Copperplate Gothic.

Mais importante do que a identificação dos tipos de letra utilizados e 

os respectivos corpos, importa referir toda a harmonia e legibilidade 

conseguida pelo conjunto. Pensamos que o corpo de texto e a respectiva 

entrelinha são adequados ao tipo de leitura corrente a que se destina, e 

que a largura de coluna também, uma vez que não forma linhas dema-

siado extensas nem demasiado curtas, que seriam cansativas de ler.

No entanto, podemos afirmar que o interior da revista Almanaque não 

apresenta a mesma qualidade gráfica de outras obras de Sebastião Rodri-

gues, sobretudo numa fase posterior, em que atingiu uma maturidade 

superior. Embora não haja grandes aspectos repreensíveis, não existe 

um requinte tipográfico como, por exemplo, nos livros que concebeu 

para a Fundação Calouste Gulbenkian, anos mais tarde. Esse menor 

requinte nota-se sobretudo nas margens, que no Almanaque são pequenas 

e proporcionam pouco espaço branco, essencial a uma boa legibilidade, 

a um equilíbrio visual das páginas e a uma sensação de impresso de qua-

lidade (conferida pelo espaço branco correctamente doseado). 

Os títulos, compostos em Akzidenz Grotesk negro, que se apresentam 

num tamanho bastante grande relativamente aos textos, aparecem, por 

vezes, demasiado perto dos mesmos, o que perturba o equilíbrio e a legi-

bilidade. Os subtítulos, compostos na fonte Old Face em caixa alta, e centra-

dos na coluna, apresentam também esta falta de requinte. Numa fase pos-

terior, Sebastião Rodrigues teria, provavelmente, composto estes títulos 

num tamanho meio ponto ou um ponto abaixo, mantendo a caixa alta, 

mas espacejando mais toda a linha. Talvez tivesse trocado a fonte regular 
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pelo negro, de maneira a conferir mais peso ao título, mas fazendo com 

que não se tornasse, a nível de tamanho, tão distante do texto.

Outra característica que mais tarde Sebastião Rodrigues adoptou nas 

suas obras tipográficas, foi a abertura de parágrafos “à inglesa”, que 

não faz indentação na primeira linha de um texto.

Outro aspecto que retira elegância à publicação, é o facto de a cabeça 

corrente, presente em todas a páginas, estar composta num tamanho 

exagerado, relativamente ao resto dos elementos, sendo até maior do 

que os subtítulos.

Podemos dizer que neste trabalho Sebastião Rodrigues não tinha 

ainda atingido o expoente máximo da sua qualidade tipográfica. Robin 

Fior divide o trabalho de Sebastião Rodrigues em duas fases: os anos de 

aprendizagem e os anos de trabalho livre, e considera que o Almanaque 

pertence aos anos de aprendizagem, o que pode justificar esta certa 

“imaturidade”. De facto, Sebastião Rodrigues realizou esta obra entre 

os 30 e os 32 anos de idade, entre 1959 e 1961. Não se pode dizer que 

fosse muito jovem, dado que a sua carreira começou aos 16 anos, mas 

os trabalhos até então realizados não tinham a grandeza e a exigência 

tipográficas deste. Podemos afirmar que, nesta altura, Sebastião Rodri-

gues se encontrava mais perto da ilustração do que da tipografia, reali-

zando trabalhos mais vocacionados para a imagem do que para o texto 

(como cartazes e capas de livros). A tipografia era neste período um 

aspecto que se considerava pertencer ao âmbito da oficina, sendo o 

designer gráfico entendido como um instrutor que fornecia algumas 

indicações de composição e que intervinha apenas em páginas espe-

ciais, com montagens específicas. Era uma época em que não se dava 

muita importância ao texto. E só isto pode justificar as debilidades grá-

ficas presentes nesta obra.

No entanto, Sebastião Rodrigues viria a mudar esta posição, marcando 

não só a sua carreira, mas provavelmente todo o panorama do design 

gráfico nacional. A tipografia e o “tipografismo” viriam a ser uma das 

suas preocupações centrais e até uma certa obsessão. O interesse pelo 

requinte, pelo rigor, pela legibilidade marcariam toda a sua obra.

Cores: A impressão do Almanaque era feita sempre a duas cores directas, 

sendo uma delas sempre o preto e a segunda variando de uma maneira 

habilidosa para conferir dinamismo à publicação. Esta segunda cor de 
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impressão ia variando de caderno para caderno, o que fazia com que, na 

sua totalidade, a revista parecesse impressa a várias cores, mas usando 

na realidade, apenas duas, o que tornava o processo menos dispendioso. 

Tal efeito pode ser observado ao longo dos vários números da revista. 

Existem diversas páginas com variadas segundas cores de impressão: 

vermelho, laranja, azul, castanho, vermelho alaranjado e verde.

Ilustrações e fotografias

No que diz respeito às ilustrações presentes no Almanaque, era comum o 

uso criativo de gravuras antigas (e, segundo Robin Fior, livres de copy-

right), que eram manipuladas e inseridas no grafismo de maneira a 

torná-las material graficamente interessante e mais actual. (IMAGEM 105). 

Surgem, assim, como ornamento ou como ilustração de separadores ou 

de artigos, e contribuem para tornar a publicação mais dinâmica. Por 

vezes, surgem como marca de água, no fundo, apenas como ornamento. 

(Ver IMAGEM 105 Outubro 1959, p 58-59: peixes).

Outras vezes, ainda que mais raramente, também são inseridas ilus-

trações concebidas especialmente para a publicação pelo orientador grá-

fico (primeiro Sebastião Rodrigues e mais tarde também João Abel 

Manta) e por outros artistas contratados para o efeito. Essas ilustrações 

eram, geralmente, inseridas nas páginas em conjugação com o texto e 

jogando com os títulos dos artigos. Eram páginas mais cuidadas e às 

quais era dado um tratamento especial.

As fotografias eram usadas com um carácter ilustrativo e descritivo 

dos artigos, reproduzidas a preto branco. Em algumas delas, era utili-

zado o recurso aos duotones, aplicando sobre a imagem a preto uma 

superfície de cor, de modo a conferir-lhes uma tonalidade e, assim, as 

tornar mais interessantes a nível visual.

Não raras vezes, podemos observar gravuras que não ocupam a totali-

dade do espaço que lhes foi destinado. (IMAGEM 105 Outubro 1959, p. 49). 

Para minimiar este aspecto, é prolongado o fundo de cor (que noutras 

circunstâncias apareceria apenas a cobrir a área de imagem), fazendo-o 

ocupar toda a zona sem texto, e que idealmente seria ocupada pela ilus-

tração ou fotografia. Trata-se de uma solução de recurso, que nos dias de 

hoje seria indesculpável, dada a flexibilidade de todo o processo gráfico, 

mas que naquela altura se compreendia, e se deveria provavelmente, por 

exemplo, a um corte de última hora no texto.

IMAGEM 105

Páginas da revista  
Almanaque onde  
é possível observar  
o uso criativo  
de ilustrações  
e fotografias.
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Almanaque n.º 4 [Janeiro 1959]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]. Página 49.

Almanaque n.º 17 [Março / Abril 1960]

Almanaque n.º 1 [Outubro 1959]

Almanaque n.º 17 [Março / Abril 1960]
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Almanaque n.º 15 [Dezembro 1960 / Janeiro 1961]

Almanaque n.º 8 [Maio 1960]

Almanaque n.º 6 [Março 1960]

Almanaque n.º 15 [Dezembro 1960 / Janeiro 1961]

IMAGEM 106

Páginas do Almanaque  
em que é dado destaque  
à ilustração.
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IN T ER PR ETAÇÃO

Fazer uma interpretação detalhada do interior dos dezoito números da 

revista Almanaque, no que diz respeito aos elementos simbólicos, tornar-

-se-ia uma tarefa bastante longa e o seu sentido poderia ser questionável. 

No entanto, uma referência à legibilidade e expressão e a possíveis 

influências de outras obras nesta revista são pertinentes.

Toda a revista pretende ser legível e, nesse sentido, segue as regras 

tipográficas no que concerne a tamanhos de texto, entrelinha, extensão 

das linhas, quantidade de texto por página e hierarquias entre títulos, 

subtítulos e textos – aspectos referidos anteriormente na análise de 

design. No entanto, em combinação com a legibilidade, aparece sempre 

a expressividade. Todas as páginas, ainda que não pretendam destacar-se 

pelo carácter expressivo, transmitem uma ideia, têm uma aparência, e 

desse modo, uma expressividade própria. No entanto, outras páginas 

existem em que a intenção expressiva é marcada de modo mais nítido. É 

o caso dos separadores ou de certas páginas em que o conteúdo é maiori-

tariamente visual em vez de textual. Nestes casos, é frequente o uso da 

tipografia como elemento de composição, conjugada ou não, com ilustra-

ções e fotografias. Nas IMAGENS 106 podemos observar exemplos desta 

expressividade nas páginas.

O Almanaque é uma obra de design contemporânea do Estilo Suíço, e 

podemos considerar que existem nesta revista algumas características 

que nos remetem para influências desta corrente do design, assim como 

dos princípios da Nova Tipografia.

Estas reminiscências são visíveis sobretudo no uso da fotografia, a 

preto e branco, por vezes com grandes planos, (e por vezes com uso de 

uma tonalidade, formando duotones), assumindo em algumas páginas 

um papel de grande destaque visual, e noutras uma função de apoio ao 

texto. Em alguns casos, são usadas imagens recortadas (sem fundo) o que 

também acontecia no design suíço. Trata-se de um recurso bastante ino-

vador, que só começou a ser possível com os avanços da fotografia. 

Também o uso da tipografia sem patilhas, em títulos e subtítulos 

constitui uma manifestação desta possível influência. O uso do tipo de 

letra Akzidenz Grotesk, característico também deste estilo de design, 

reforça este facto. Grandes títulos, dispostos na horizontal ou na verti-

cal, afirmavam-se como composição gráfica de destaque e conferiam 
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83  José Bártolo faz este 

paralelismo no seu artigo 

sobre o Almanaque. José 

Bártolo, Op. Cit., pp. 46-53.

interesse visual às páginas, num estilo simples, claro e afirmativo. O 

texto corrido, composto a duas colunas, também remete para as grelhas 

da Tipografia Suíça e afasta-se da composição mais tradicional. No 

entanto, o facto de serem duas, e não três colunas, não coincide com esta 

escola de design, cujas grelhas eram bastante mais complexas e rigoro-

sas do que a que serve de base à estrutura gráfica do Almanaque. O uso de 

uma fonte com patilhas também é contrário a estes princípios, que 

defendiam veementemente o uso da tipografia sem patilhas. Por vezes, 

até mesmo nos títulos, são utilizadas fontes com patilhas, o que confere 

um aspecto mais clássico às páginas, sobretudo nos casos em que nas 

mesmas aparecem reproduções de gravuras antigas ou elementos deco-

rativos como vinhetas tipográficas.

Por tudo isto, pode, portanto, concluir-se que no Almanaque há uma mis-

tura entre dois estilos, um mais contextualizado na época que se vivia e 

outro mais clássico. Este segundo estilo mais clássico pode também con-

siderar-se como uma influência da figura de Tschichold e da corrente 

tradicionalista do design inglês, que defendiam uma recuperação dos 

valores tradicionais da composição tipográfica, acreditando que conferia 

uma qualidade superior aos projectos gráficos. 

Talvez esta conjugação de estilos se possa justificar com o facto de ter 

sido realizada numa época de transição da composição tipográfica tradi-

cional para a fotocomposição aliada ao offset. Fazendo uma análise crítica 

da qualidade do Almanaque, podemos afirmar que a mesma não é cons-

tante ao longo da publicação e até mesmo ao longo de cada número. Exis-

tem páginas em que se nota cuidado no arranjo gráfico, que se reflecte na 

qualidade final das páginas, mas existem outras em que esse cuidado não 

é visível e a qualidade não atinge o seu máximo. Podemos, para além 

disto, afirmar que, por vezes, o interior da publicação não companha a 

excelência das capas, facto que se poderá justificar com o facto de ser uma 

publicação periódica com prazos apertados, numa altura em que cada 

tarefa era bastante mais difícil e morosa do que nos dias de hoje.

O Almanaque é por vezes comparado83 à revista Senhor, sua contemporâ-

nea, publicada no Brasil entre Março de 1959 e Janeiro de 1954 (tendo o 

seu período áureo sido entre Março de 1959 e Março de 1962 – os primei-

ros três anos em que se publicaram 37 números). Trata-se de uma revista 
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com um propósito muito semelhante ao do Almanaque, cuja temática se 

centrava na literatura. “Senhor era uma revista de cultura, cujos alicer-

ces apoiavam-se na literatura e em uma postura comportamental que, 

na falta de melhor, poderíamos chamar de moderna. Em suas páginas 

desfilaram alguns dos mais importantes autores nacionais (...).”84

Os responsáveis pelo grafismo foram Carlos Scliar e Glauco Rodrigues. 

Nas capas da publicação, tal como afirma Chico Homem de Melo, “as 

artes plásticas comandam”85. No interior, há uma grande liberdade na 

composição dos elementos, não existindo uma grelha subjacente à estru-

tura das páginas. Dá-se largo uso à fotografia e também à tipografia 

como recurso expressivo para títulos e separadores, à semelhança do que 

acontecia no Almanaque. E do mesmo modo, também o humor estava 

sempre subjacente a cada uma das publicações, quer em textos quer em 

ilustrações.

84  Chico Homem de Melo, 

Design Gráfico Brasileiro: Anos 

60. São Paulo: Cosac Naify, 

2006, p. 107.
85  Idem, p. 108.
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síntese conclusiva

Para analisarmos de modo sistemático a obra de Sebastião Rodrigues 

construímos um modelo de análise, com três campos principais – descri-

ção, contexto e interpretação – privilegiando, dentro da descrição, o 

tópico “design”, que analisa a grelha/estrutura geométrica dos objectos 

gráficos, as cores, a tipografia, as ilustrações e fotografias e os desenhos 

de estudo. Este modelo de análise revelou-se eficaz, tendo-nos permitido 

observar, de um modo mais profundo, cinquenta obras e retirar conclu-

sões acerca do trabalho do designer em estudo.

Relativamente à grelha/estrutura geométrica, no design de publica-

ções ela é bem marcada, uma vez que constitui a base do design editorial 

e permite a construção de páginas de modo uniforme e coerente. Em 

capas e cartazes, na maioria das vezes, não é possível determinar uma 

ordem estrutural subjacente, o que não lhes retira harmonia e sentido 

construtivo.

No que concerne às cores, a paleta de cada trabalho está relacionada 

com o tipo de cliente e com o tipo de mensagem a transmitir. Assim, 

tanto temos trabalhos com cores bastante vivas, alegres e contrastantes, 

como temos outros, com cores sóbrias e menos saturadas, remetendo 

para uma ideia de sobriedade. Importa reter que este uso da cor é sempre 

feito de uma maneira bastante adequada e pouco óbvia, própria do 

designer.

Em termos tipográficos, predomina o uso de fontes com patilhas, de 

aspecto sóbrio e clássico. No entanto, também são usadas as fontes sem 

patilhas, em menor proporção. Em toda a obra de Sebastião Rodrigues é 

dada uma grande importância aos aspectos tipográficos, cuidando dos 

espacejamentos, de modo a torná-los visualmente equilibrados. É sobre-

tudo nos títulos que estes cuidados tipográficos são mais notórios, não só 

ao nível dos espacejamentos, mas também ao nível da alteração do dese-

nho original dos caracteres, ou do uso de caracteres swash, para conferir 

mais carácter e personalidade aos letterings. Por vezes, Sebastião Rodri-

gues recorre ao uso de fontes tipográficas bastante fortes a nível visual, 

que conferem um carácter muito marcado e afirmativo. No entanto, 

dada a natureza efémera do desenho desses tipos de letra, é retirada 

intemporalidade a esses grafismos – característica bastante própria do 

designer. Existe na sua obra uma boa relação entre legibilidade e expres-

sividade, sendo que, em alguns trabalhos (sobretudo de texto corrido), a 



517 capítulo 5 · a obra de sebastião rodrigues

expressividade assume um lugar secundário, dando lugar à facilidade de 

leitura. Para este propósito, contribuem as hierarquias dos vários níveis 

de informação que o designer estabelece com clareza.

Na obra de Sebastião Rodrigues, assistimos ao uso de ilustrações cria-

das pelo autor e também ao uso da fotografia como elemento pictórico 

principal. O uso da fotografia é feito em trabalhos mais institucionais, 

com um tipo de mensagem mais discreta e sóbria, e geralmente em tra-

balhos mais recentes. A ilustração acompanha todo o percurso do desig-

ner, no início com uma expressão mais livre, e posteriormente, com uma 

expressão mais geometrizada. Esta geometrização das formas, aliada à 

sua simplificação, sem nunca se perder a identificação dos motivos repre-

sentados, é uma característica que distingue a obra do designer e que 

nela está sempre presente. Do mesmo modo, também a ausência de pers-

pectiva, isto é, o desenvolvimento das composições gráficas num único 

plano, sem a pretensão de sugerir tridimensionalidade, é uma caracte-

rística transversal a toda a obra. Outro aspecto particular da obra do 

designer e que nesta análise pudemos observar, é o uso recorrente de 

determinados elementos, alguns deles provenientes da arte popular, da 

etnografia e da arqueologia.

De um modo geral, podemos concluir que o trabalho de Sebastião 

Rodrigues, não obstante todas as referências que faz a aspectos históri-

cos e tradicionais, se caracteriza por uma extraordinária contempora-

neidade, actualidade e até intemporalidade, sempre com um aspecto 

harmonioso, e na maior parte das vezes alegre e refrescante.
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Especificidades do design 
de Sebastião Rodrigues6

CAPÍTULO

“The artist is a collector of things imaginary or real. He 

accumulates things with the same enthusiasm that a little 

boy stuffs his pockets. The scrap heap and the museum are 

embraced with equal curiosity. He takes snapshots, makes 

notes and records impressions on tablecloths or newspa-

pers, on backs of envelopes or matchbooks. Why one thing 

and not another is part of the mystery, but he is omnivorous.”

Paul Rand, 1985

TL “O artista é um 

coleccionador de coisas 

imaginárias  

ou reais. Acumula as coisas 

com o mesmo entusiasmo 

com que um menino enche 

os bolsos. A sucata  

e o museu são abraçados 

com igual curiosidade.  

O artista tira fotos, faz 

anotações e registos sobre 

toalhas de mesa ou jornais, 

nas costas dos envelopes  

ou caixas de fósforos.  

Porquê uma coisa e não 

outra, é parte do mistério, 

mas ele é insaciável.”

Paul Rand, A Designer’s Art. 

New Haven e London:  

Yale University Press, 1985.
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N O T A  I N T R O D U T Ó R I A

Terminada a análise de uma amostra significativa do trabalho de Sebas-

tião Rodrigues, parece-nos importante reflectir mais detalhadamente 

sobre alguns aspectos que constituem as especificidades da sua obra. 

Esses aspectos são a tipografia, os recursos visuais específicos do desig-

ner, o carácter oficinal do seu trabalho, o processo criativo e o humor e 

inteligência no design gráfico.

No campo da tipografia, abordamos dois aspectos distintos mas com-

plementares: a macro e a microtipografia. A primeira relacionada com 

aspectos mais gerais, de formato, grelha e organização da informação, 

e a segunda relaciona-se com aspectos específicos e de pormenor, como 

o comportamento e as formas dos tipos de letra, os tamanhos e os 

espacejamentos.

Relativamente aos recursos visuais, procuramos não só elencar 

aqueles que são provenientes da arte popular e da etnografia, como 

também perceber as suas origens e significados. Por outro lado, tenta-

mos ainda neste ponto, perceber a relação da sua utilização com a natu-

reza ideológica da Política do Espírito. Percebendo que o designer não 

se limitava a fazer estas recolhas, tentamos também observar a 

maneira como transformava este material em motivos adaptados à sua 

linguagem gráfica. Abordamos, ainda, o carácter recorrente da utiliza-

ção destes recursos.

No que concerne ao carácter oficinal do trabalho de Sebastião Rodri-

gues, procuramos perceber de que modo o domínio e a proximidade à 

tecnologia se reflecte em aspectos expressivos e aspectos de qualidade 

geral dos objectos impressos

Procuramos ainda entender o processo criativo do designer e reflec-

tir acerca um aspecto de grande pertinência para o design de comuni-

cação, que é o carácter de humor, inteligência e perspicácia na constru-

ção das mensagens gráficas.

Especificidades do design 
de Sebastião Rodrigues 6

CAPÍTULO
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1  Jost Hochuli, Detail in 

typography. London: Hyphen 

Press, 2009. [edição original 

em alemão: 2005], p. 7.
2  Robert Bringhurst, 

Elementos do Estilo Tipográfico 

(versão 3). São Paulo: Cosac 

Naify, 2005. [Edição original 

em língua inglesa: The 

Elements of Typographic Style, 

1992], p. 31.
3  Jost Hochuli e Robin 

Kinross, Designing Books: 
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[edição original: 1996], p. 46.

1. Tipografia

No estudo da tipografia na obra de Sebastião Rodrigues, pretendemos 

reflectir acerca do modo como o designer trabalhava este aspecto funda-

mental do design, tanto ao nível mais geral, da macrotipografia, como a 

um nível mais específico, da microtipografia.

A macrotipografia – o layout tipográfico – está relacionada com o for-

mato, o tamanho e a posição das colunas de texto e ilustrações, com a 

organização da hierarquia dos títulos, subtítulos e legendas. A microti-

pografia, ou tipografia do detalhe, está relacionada com as componen-

tes individuais – letras, espaço entre letras, palavras, espaço entre pala-

vras, linhas e entrelinha e colunas de texto.1

Na análise da macrotipografia na obra de Sebastião Rodrigues, procu-

ramos perceber de que modo o designer definia as grelhas, as manchas 

de texto, e de que modo tratava as hierarquias da informação. Para tal, 

utilizamos exemplos representativos do seu design editorial. Na análise 

da microtipografia, tentamos perceber aspectos de detalhe, que se pren-

dem com o correcto espacejamento das palavras (nomeadamente em 

títulos), com pequenas alterações em alguns caracteres (respeitando a 

natureza do alfabeto de onde são provenientes) e com o uso de versões 

swash de alguns caracteres.

De acordo com Bringhurst2, a tipografia tem como finalidade servir o 

leitor, e deve, nesse sentido, cumprir sempre um conjunto de requisitos 

para prestar esse serviço. Deve convidar o leitor à leitura, deve revelar o 

teor e o significado do texto, deve tornar clara a estrutura e a ordem 

desse texto, deve ligar o texto a outros elementos existentes e deve indu-

zir a um estado de repouso energético, que é a condição ideal da leitura.

No sentido de cumprir esses objectivos, existem diversas decisões a 

tomar, e uma dessas, que assume bastante importância e que condiciona 

todo um trabalho, tanto ao nível da macro como da microtipografia, é a 

escolha do tipo de letra.

De acordo com Hochuli e Kinross3, a escolha do tipo de letra para 

determinado objecto de design, desempenha sempre um importante 

papel, que mesmo os leigos conseguem perceber (ainda que em geral de 

modo inconsciente). Independentemente da sua legibilidade, os tipos de 

letra despoletam sentimentos nos leitores, simplesmente através da sua 

aparência, e isso pode ter um impacto positivo ou negativo. Esta parece 

ser uma evidência pragmática para demonstrar que, para além da 
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4  TL “(...) typefaces – 

regardless of their optical 

legibility – trigger particular 

feelings on the part of 

readers simply through their 

appearance, and can have a 
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This seems to be pragmatic 
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for language, typefaces are 
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as an opera or a piece of 
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must take care to reflect the 

spirit of the work; he may 
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Jost Hochuli, Op. Cit., p. 58.
6  Robert Bringhurst,  

Op. Cit., p. 26.
7  Idem, Ibidem.
8  Robert Bringhurst,  

Op. Cit., p. 23.

tarefa primária e essencial de actuarem como meio de transporte visual 

da linguagem, os tipos de letra também comunicam uma atmosfera.4

Como nos diz Hochuli (citando a opinião de Kapr), [através da escolha 

do tipo de letra] “é permitido interpretar um texto de várias maneiras, 

tal como uma ópera ou uma peça de música é interpretada de modo 

diferente por diferentes artistas. Mas um artista, nessas circunstâncias, 

com uma obra já existente, deve ter o cuidado de reflectir o espírito da 

obra, e de não ir contra o mesmo.”5

As afirmações de Hochuli vão de encontro às de Bringhurst quando nos 

diz que “como a música, a tipografia pode ser usada para manipular compor-

tamentos e emoções (...)”6, e que “a tipografia está para a literatura assim 

como a performance musical está para a composição: é um acto essencial de 

interpretação, cheio de infinitas oportunidades para a iluminação ou para a 

estupidez”7. Para Bringhurst, a tipografia é, portanto, “um ofício por meio do 

qual os significados de um texto (ou a sua ausência de significado) podem ser 

clarificados, honrados e compartilhados, ou conscientemente disfarçados.”8

No entanto, Hochuli enfatiza o facto de não ser o tipo de letra por si só, 

mas também o design tipográfico, o factor responsável pela atmosfera ou 

impressão geral do objecto de design. Assim, contribuem para esse aspecto 

global, aspectos como o corpo em que o texto é composto, a extensão das 

linhas, a entrelinha, a altura da coluna, a posição da mancha de texto na 

página. E para além destes, igualmente o processo e as cores de impressão, 

a qualidade do papel e, no caso dos livros, também os materiais de enca-

dernação, a presença física e a sua rigidez ou flexibilidade.

Neste seguimento, Hochuli afirma, ainda, que um tipo de letra teori-

camente menos atractivo, pode, através do desenvolvimento competente 

de todos os factores, ser melhorado ao ponto de se comportar de modo 

correcto, como parte do todo tipográfico.

Por tudo isto, e dada a enorme variedade de tipos de letra disponíveis, 

a sua escolha é um exercício com alguma complexidade, e que obedece 

a critérios de ordem técnica, estética, cultural ou até económica (na 

medida em que determinados tipos de letra ocupam mais espaço do que 

outros). Em todo o caso, o aspecto mais importante é a legibilidade – fac-

tor fundamental, uma vez que os objectos gráficos se destinam a comu-

nicar. Esta é mais determinante no corpo do texto do que nos títulos, 

uma vez que estes geralmente comportam uma menor quantidade de 

texto e são compostos num corpo maior, o que facilita a leitura.
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9  Idem, Ibidem.
10  Idem, Ibidem.
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Entrevista realizada  

pela autora. Lisboa: 2012.
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Bringhurst refere duas características de extrema importância na 

tipografia, e que também elas podem influenciar na decisão da escolha 

dos tipos de letra. Uma dessas características é a durabilidade, isto é, a 

capacidade de estar além da moda, “não uma imunidade à mudança, 

mas uma clara superioridade em relação à moda. A melhor tipografia é 

uma forma visual de linguagem que liga a atemporalidade ao tempo.”9 

Outra característica é uma espécie de “transparência”: “[N]um mundo 

repleto de mensagens que ninguém pediu para receber, a tipografia pre-

cisa frequentemente chamar a atenção para si própria antes de ser lida. 

Para que ela seja lida, precisa contudo abdicar da mesma atenção que 

despertou. A tipografia que tem algo a dizer aspira, portanto, a ser uma 

espécie de estátua transparente.”10

No entanto, não se pode dizer que existam regras precisas sobre o 

tipo de letra a escolher para determinada obra. Existe uma que é a de 

que o designer deve ler atentamente o original, e deve ser um leitor habi-

tual (de um modo geral). Desse modo, certamente escolherá, de entre 

toda a panóplia, o tipo apropriado e trabalhá-lo-á de maneira a transmi-

tir a ideia pretendida pelo trabalho.

De acordo com Aurelindo Ceia, Sebastião Rodrigues utilizava pouca 

diversidade de tipos de letra. “Outra coisa importante é o relativamente 

pequeno número de fontes tipográficas que ele utilizava. Ele repete 

muito, embora não o faça por incapacidade. É também uma maneira de 

lidar com a falta de meios das diversas épocas que atravessou, mas ao 

mesmo tempo, uma maneira de potenciar as qualidades, até ao último 

milímetro de cada uma das fontes tipográficas.”11

1.1. Macrotipografia

“Uma página – como um edifício ou uma sala – pode ter qualquer 

tamanho e proporção, mas algumas são nitidamente mais agradáveis 

que outras (...)”12

Os aspectos relativos à macrotipografia foram já referidos no capí-

tulo dedicado à análise do design editorial, em que este factor se 

assume como foco central. Para percebermos melhor este aspecto, 

iremos recorrer a alguns exemplos do trabalho prático de Sebastião 

Rodrigues.
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13  Idem, p. 161.
14  Idem, p. 181.

Uma das primeiras decisões a tomar quando se começa um projecto 

de design gráfico é a definição do formato, que pode ser muito variado. 

O formato comunica e é um dos primeiros aspectos a influenciar a per-

cepção do receptor perante o objecto gráfico, e nessa medida, é bastante 

importante. É uma decisão que deve ser tomada tendo em conta os des-

tinatários da obra, a sua função, os materiais utilizados e as questões 

ergonómicas, mas também as condicionantes económicas e de aproveita-

mento do papel. No caso dos objectos de design editorial, quando já per-

tencem a uma colecção, essa é uma decisão exterior ao designer, e passa 

a ser uma condicionante em vez de uma decisão a tomar.

Na obra de Sebastião Rodrigues existem formatos bastante diversifica-

dos. No caso dos cartazes, são muito utilizadas as medidas standard de 

70 x 100 cm ou 50 x 70 cm, mas são também utilizados formatos diferen-

tes, como é o caso dos cartazes para o Museu de Arte Popular Mercado da 

Primavera, que têm uma proporção mais estreita. No caso dos livros, 

essas medidas variam bastante, consoante se trate de livros de bolso ou 

de livros mais requintados, como catálogos de exposições, por exemplo.

Mas mais importante do que o formato, é a maneira como se dispõem 

os elementos dentro desse mesmo formato e as hierarquias que se estabe-

lecem, de acordo com os objectivos de comunicação do objecto de design.

“A página é um pedaço de papel, mas também é uma proporção visível 

e tangível, que soa em silêncio o baixo contínuo do livro. Nela des-

cansa o bloco de texto, que precisa dialogar com a página. Os dois 

juntos – página e bloco – produzem uma geometria polifónica, que 

por si só é capaz de prender o leitor ao livro, mas também de fazê-lo 

dormir, enervá-lo ou afugentá-lo.”13

“Talvez 50% do carácter e da integridade de uma página estejam em 

suas letras. Boa parte dos outros 50% reside nas margens.” 14

A definição da localização dos elementos no espaço disponível faz parti-

cular sentido quando se trata de objectos de design editorial, que têm 

como característica inerente a sucessão de páginas. Para auxiliar nessa 

tarefa, a grelha assume-se como um instrumento da máxima utilidade. 

De acordo com diversas definições, grelha é a divisão geométrica do 

espaço em colunas de texto, espaço entre estas e distância destas aos 
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limites (margens). Assim, a mesma permite manter uma constância no 

posicionamento dos elementos fixos (como números de página, cabeças 

ou pés-correntes, etc.) e uma unidade visual nos elementos que são variá-

veis. Através da grelha é mais fácil manter, ao longo da obra, a mesma 

largura e altura de colunas de texto, a mesma distância das imagens ao 

texto e às legendas, a mesma filosofia na localização das legendas e notas, 

a mesma localização dos títulos, etc.

As hierarquias dos vários elementos gráficos inseridos em qualquer 

projecto são um aspecto fundamental e que condiciona determinante-

mente a comunicação do mesmo, tornando-o, ou não, eficaz. Quanto 

mais complexa e mais extensa for a mensagem a inserir no objecto de 

design, mais essas hierarquias se tornam importantes. Nesse sentido, 

mais uma vez é no design editorial que se assumem mais determinan-

tes, e é nestes trabalhos que podemos observar a confirmação do que 

acabamos de referir.

Se tomarmos como exemplo a obra O Papel Moeda em Portugal (analisada 

no capítulo 5.1, página 297), podemos ter um exemplo de como Sebastião 

Rodrigues tratava uma obra editorial em termos dos aspectos macrotipo-

gráficos. Trata-se de uma obra vastíssima em termos de categorias de 

informação, pelo que o estabelecimento de hierarquias assume uma 

especial importância. Para além das páginas iniciais (anterrosto, rosto, 

texto de abertura, ficha técnica e índice), existem três tipologias princi-

pais de páginas, que veiculam informação distinta: as páginas de texto 

principal, as páginas de texto secundário e as páginas com imagens e 

respectivas descrições. Para além destas temos ainda os separadores, que 

assumem uma função primordial na divisão da obra em secções.

O formato do livro é de 285 x 315 mm, e as páginas apresentam uma 

grelha simétrica, em que as margens exteriores são maiores do que as 

interiores. Na margem exterior existe uma coluna reservada às notas. Os 

números de página aparecem no pé da página, centrados com a mancha 

de texto. A cabeça corrente apresenta-se acima da mancha principal, 

composta em caixa alta, num corpo menor do que o texto. Nas páginas 

pares, a cabeça corrente indica o nome do livro e nas páginas ímpares, o 

nome do capítulo.

Nas páginas de texto principal, o texto assume determinado tamanho, 

e nas páginas de texto secundário e de imagens e descrição, assume um 
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tamanho menor, indiciando o grau de importância. Nestas páginas de 

hierarquia inferior, o texto é também composto a duas colunas, havendo 

casos em que apenas uma dessas colunas é ocupada. São geralmente 

páginas com bastante branco, mas que não perdem o equilíbrio visual e 

a elegância.

Se atentarmos na obra A Arte da Pérsia Islâmica (analisada no capítulo 5.1, 

página 293), vemos um arranjo gráfico diferente, mas também elegante 

e legível. Neste caso, existem duas tipologias principais de páginas: uma 

para os textos e outra para as imagens e legendas. O formato do livro é 

265 x 318 mm, e as páginas de texto apresentam uma mancha simétrica, 

em que a margem exterior é maior do que a interior e a margem supe-

rior é maior do que a inferior. O texto é composto a duas colunas. As 

páginas destinadas à representação das imagens (peças de arte da Pérsia 

Islâmica) não apresentam uma grelha definida. Cada página é tratada 

individualmente e de acordo com a imagem que nela é inserida. Man-

tém-se, no entanto, constantes a formatação das legendas e as distâncias 

das mesmas às margens da página, sempre que possível.

Os textos são iniciados por uma capitular, que marca precisa-

mente o início do texto. O primeiro parágrafo de texto não apre-

senta espaço de abertura de parágrafo, uma vez que não necessita de 

marcar uma separação de texto como nos restantes parágrafos. As 

legendas das imagens apresentam o número da peça num corpo bas-

tante maior, e situado fora do bloco de texto da legenda, o que se 

assume como um elemento expressivo e, ao mesmo, tempo facilita a 

identificação das peças.

Consideramos que o designer consegue de modo exemplar estabele-

cer as diversas hierarquias da informação e ao mesmo tempo fazer com 

que o trabalho seja equilibrado e apelativo. E a prová-lo está o testemu-

nho de Aurelindo Ceia:

“(...) A mancha tipográfica no Sebastião é uma coisa absolutamente única. 

(...) É uma elegância absoluta em tudo o que faz, mesmo quando a com-

posição é meramente simétrica ou quando é meramente centrada, 

e até aparentemente desorganizada, há uma elegância procurada, 

um grande sentido de rigor, e um amor à profissão e ao trabalho.”15
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16  Robert Bringhurst,  

Op. Cit., p. 161.
17  Aurelindo Ceia,  

Entrevista realizada  

pela autora.

1.2. Microtipografia

“Dimensionar e espacejar tipos, assim como compor e tocar música ou 

pintar uma tela, tem muito a ver com intervalos e diferenças. À 

medida que a textura é construída, relações precisas e discrepâncias 

mínimas ficam perceptíveis. Estabelecer as dimensões gerais de uma 

página é em grande parte uma questão de somas e limites.”16

A microtipografia está intimamente relacionada com a macrotipografia. 

As duas complementam-se e dependem uma da outra. No caso de Sebas-

tião Rodrigues, e voltando às obras atrás analisadas, os espacejamentos 

(de palavras e de linhas) encontram-se feitos de maneira equilibrada e 

contribuem para a finalidade máxima da legibilidade, em simultâneo 

com a expressividade das páginas. No entanto, para além dos livros, exis-

tem outros exemplos em que o designer teve uma intervenção mais visí-

vel ao nível microtipográfico e que consideramos serem de particular 

interesse. Esse tipo de intervenção ocorria principalmente em títulos (de 

cartazes ou de publicações), e consistia na correcção dos espacejamentos, 

utilizando para tal letras recortadas e coladas em pequenos pedaços de 

cartão, que serviam depois para fotografar e produzir as artes-finais. 

Para além dos espacejamentos, essas alterações também consistiam na 

conjugação de caracteres regulares com caracteres swash, que requerem 

particular atenção no sentido de originarem palavras de aspecto uni-

forme. Em alguns casos, não eram usados os caracteres swash, mas eram 

feitas alterações nos caracteres pelo próprio designer, de modo a conse-

guir expressões únicas e que servissem o seu propósito. Aurelindo Ceia 

refere-nos precisamente este aspecto:

 “(...) E depois é tirar partido da utilização das fontes tipográficas, em 

relação ao desenho tipográfico (...) Ampliar e reduzir. Conjugar, sobre-

por, acrescentar um terminal... Ele nunca desenhou nenhuma fonte 

tipográfica, mas interferiu com algumas delas para finalidades espe-

cíficas, respeitando a filosofia da fonte. (...)”17

Na composição da capa da brochura Museus Porquê? é visível este aspecto da 

inserção de um caracter swash numa palavra composta numa fonte regular. 

O designer confere, assim, carácter à palavra e torna-a numa expressão 

visual única e mais facilmente identificável. De igual modo, a inserção do 
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ponto de interrogação desempenha a mesma 

função. O conjunto da frase assume, por esta via, 

uma expressão visual única, e torna-se como 

que uma marca visual da própria brochura.

No cartaz para a Exposição Internacional de Gui-

tarras, este tipo de intervenção assume particular 

interesse, como se pode verificar pela IMAGEM 2A. 

Composta no tipo de letra Le Griffe, a expressão 

“de guitarras” assume um aspecto visual com 

pouco interesse, mas recorrendo às versões alternativas (swash) do mesmo 

tipo de letra, pode construir-se uma expressão visual bastante rica. Con-

tudo, para o conseguir, foi necessário trabalhar correctamente os espaceja-

mentos, de modo a evitar sobreposições de algumas partes dos caracteres e 

a conseguir a perfeita legibilidade e a expressividade dada pelo toque das 

hastes do “g” e do “t”. (Ver página 410 do capítulo 5). 

Trabalho idêntico ocorreu no símbolo do Festival Internacional de 

Música de Lisboa (também utilizado neste trabalho). Composto, provavel-

mente na fonte Holland Title, na palavra Lisboa foi alterado o “L” para 

uma versão swash, que não temos a certeza se terá sido desenhada 

pelo designer ou se existia. Em qualquer dos casos, os espacejamentos 

foram alterados, de maneira a conseguir uma composição equilibrada.

IMAGEM 1

Brochura Museus Porquê?, 
1972, 17,3 x 17 cm, MNAA.

IMAGEM 2B

Marca para o I Festival 
Internacional de Música  
de Lisboa, 1983, FCG | MCG.
O logótipo é composto, 
provavelmente, na fonte 
Holland Title. Na figura são 
visíveis alterações na letra 
“L” (convertida numa versão 
swash) e ajustes nos 
espacejamentos entre 
caracteres.

IMAGEM 2A

Cartaz Exposição 
Internacional de Guitarras  
(I Festival Internacional  
de Música de Lisboa), 1983, 
42,6 x 22, FCG | MCG.
Neste cartaz a expressão  
“de guitarras”, composta no 
tipo de letra Le Griffe, assume 
um aspecto visual com pouco 
interesse, mas recorrendo às 
versões alternativas (swash) 
do mesmo tipo de letra, 
consegue-se uma 
composição tipográfica 
altamente expressiva.
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No cartaz para o Grupo de Bailados Portugueses Verde Gaio, as letras “R” e 

“A” sofreram alterações, que cremos terem sido desenhadas pelo designer, 

dada a especificidade do objectivo que cumprem e dado não conhecer-

mos para o tipo de letra utilizado, versões swash cujo desenho se apro-

xime. Nestes dois caracteres foram inseridos terminais de forma arre-

dondada, que remetem para a linguagem dos bordados do norte.

No cartaz Tapetes Orientais, temos mais uma vez esta mistura de carac-

teres em itálico com caracteres swash, e o necessário ajuste dos espaços 

entre letras. Neste caso, houve também uma alteração do corpo de 

alguns caracteres e a alteração das posições das respectivas linhas de 

base, de modo a tornar a composição mais uniforme.

Também no título do livro, atrás referido, A Arte da Pérsia Islâmica, ocor-

reu o mesmo tipo de composição, com a mistura de caracteres itálicos 

com caracteres swash e o posicionamento dos caracteres, jogando também 

com a dimensão vertical, de maneira a criar um conjunto coeso, expres-

sivo e legível. Na versão inglesa da obra repetiu-se o efeito gráfico.

No cartaz para a Companhia de Teatro Nó, Sebastião Rodrigues também 

trabalhou a palavra “Nó” de maneira a torná-la única e representativa do 

cartaz onde se insere. Para além do correcto espacejamento, o “O” foi 

transformado em moldura para um motivo gráfico vermelho com texto 

japonês, e o acento foi alterado para uma forma, de certo modo ambígua, 

que remete para uma secção circular.

As IMAGENS 7, 8, 9, 10 representam cartazes realizados por Sebastião 

Rodrigues para o Mosteiro da Batalha, em que é possível observar o 

aspecto de espacejamento e composição microtipográfica de que temos 

vindo a falar. As letras recortadas e coladas em cartão, permitem o seu 

correcto manuseamento e posicionamento no local correcto, de modo a 

conseguir a composição perfeita. Em alguns destes casos, ocorreu tam-

bém a alteração do desenho de caracteres e até a sua sobreposição como 

é o caso do cartaz Grupo de Música Antiga La Batalla.

Através de uma análise geral à totalidade da obra de Sebastião Rodrigues, 

pudemos ter uma perspectiva geral da evolução do seu trabalho e perce-

ber alguns aspectos que a análise de trabalhos isolados não permite.

Assim, e no que diz respeito à tipografia, pudemos perceber que no iní-

cio da sua carreira de design, o tratamento tipográfico dos textos era, de 

modo geral, menos cuidado, dependendo mais das casas de composição do 

IMAGEM 3

Cartaz para o Grupo de Bailados 
Portugueses Verde Gaio, 1971, 
69,5 x 99,7, SNI.
Neste cartaz, as letras  
“R” e “A” sofreram alterações 
no desenho de modo a 
tornarem-se mais expressivas.

IMAGEM 4

Cartaz para a Exposição  
Um Olhar Sobre as Reservas 
Tapetes Orientais, 1985,  
42 x 68, FCG | MCG.
No título deste cartaz verifica- 
-se uma mistura de caracteres 
em itálico com caracteres 
swash, e o necessário ajuste 
dos espaços entre letras. 
Também se verifica uma 
alteração do corpo de alguns 
caracteres e a alteração das 
posições das respectivas linhas 
de base, de modo a tornar  
a composição mais uniforme.

IMAGEM 5

Cartaz Companhia de Teatro Nõ, 
1967, 70 x 10002 cm, FCG.

IMAGEM 6

Título do livro A Arte  
da Pérsia Islâmica, 1985, 
Fundação Calouste 
Gulbenkian, 265 x 318 mm.
Na composição gráfica é 
visível a mistura de caracteres 
itálicos com caracteres swash  
e ajustes no posicionamento 
dos caracteres.
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IMAGEM 7

Cartaz Música no Mosteiro  
da Batalha, 1981, 48 x 68,2, 
Mosteiro da Batalha / Museu 
do Mosteiro de St.ª M.ª  
da Vitória.

3

6A 6B

4 5
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que do próprio designer. Não existia ainda uma sensibilidade tão apurada 

relativamente a este aspecto, não só em Sebastião Rodrigues, mas na gene-

ralidade dos profissionais que se dedicavam à criação de objectos gráficos. 

Este aspecto é particularmente notório no interior da revista Almanaque.

Contudo, a partir de determinada altura, o designer começou a desen-

volver o requinte no tratamento da tipografia, sendo que no início, ape-

nas em textos mais visíveis, como é o caso dos títulos em capas ou em 

cartazes. Eram frequentes os ajustes nos espacejamentos entre letras, e 

a modificação de partes de caracteres, com vista a uma maior expressivi-

dade, tal como referimos anteriormente. Conseguia, assim, letterings 

mais cuidados e adequados ao objecto gráfico, sendo que, por vezes, não 

era ainda dada a necessária atenção aos textos corridos, que estavam 

mais dependentes do que acontecia nas casas de composição, ainda 

que instruções sobre tamanhos e espaços fossem dadas pelo designer.

IMAGEM 8

Estudos para o título e cartaz 
Grupo de Música Antiga La 
Batalla. Mos-teiro da Batalha. 
510x715 mm.

IMAGEM 9

Cartaz Nova Escultura  
em Pedra, 1982, 45,8 x 67,7, 
Mosteiro da Batalha.
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Com a evolução, do tempo e do homem, esta preocupação com o 

pormenor estendeu-se à totalidade dos objectos gráficos, tornando-se 

quase obsessiva. Podemos dizer que Sebastião Rodrigues começou por 

se ocupar de aspectos da microtipografia, a um nível muito específico 

(apenas em pormenores como os títulos) tendo, posteriormente, alar-

gado esta intervenção e passado a controlar mais aspectos da compo-

sição, como espaços entre letras, espaços entre palavras, entrelinha e 

dimensão das colunas de texto. E por outro lado, passou também a 

dar mais atenção aos aspectos da macrotipografia – como a definição 

do formato, dos tamanhos e da posição das colunas de texto e das 

imagens, e com as hierarquias da informação. Tudo isto, no sentido 

de contribuir para uma “recepção óptima do texto” – ou seja para a 

melhoria da legibilidade.

IMAGEM 10

Cartaz Imaginária Medieval 
(Exposição), 1984, 50 x 70, 
Mosteiro da Batalha | Museu 
do Mosteiro de Santa Maria 
da Vitória.
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18  José Cardoso-Pires, 

“Lembrança para Sebastião 

Rodrigues”. In Sebastião 

Rodrigues, Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão].
19  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por Maria 

Teresa Sousa e professor Victor 

Manaças. Lisboa: 1986. 

[original áudio cedido pelo 

designer Aurelindo Ceia].
20  Esta listagem aparece 

referida na obra Objectos  

e Alfaias Decoradas do Museu  

de Etnologia do Ultramar, de 

Fernando Galhano, que 

apresenta uma vasta recolha 

de objectos decorados, tendo 

como principal preocupação 

o registo pictórico dos 

motivos decorativos. Tal, 

permite-nos, assim, ter  

uma visão mais clarificada  

e completa dos grafismos 

presentes num largo 

espectro da arte popular 

portuguesa. Fernando 

Galhano, Objectos e Alfaias 

Decoradas do Museu de 

Etnologia do Ultramar: Portugal 

Metropolitano. Lisboa: Junta 

de Investigações do Ultramar 

– Centro de Estudos de 

Antropologia Cultural, 1968.

2. Recursos Visuais

2.1. Arte popular e etnografia

“(…) Não tardaria, no entanto, a descobrir na etnografia e na arqueolo-

gia um fascinante território de achados motivadores e os museus 

Leite de Vasconcelos e o de Arte Popular tornaram-se santuários obri-

gatórios das suas interrogações às formas e ao tempo português.”18

“Eu identificava-me e interessei-me muito por isso [pela etnografia] e a 

partir de determinada altura, comecei a registar coisas de raiz popu-

lar. Pormenores de pinturas de barcos... ia para o Museu de Arte Popu-

lar, ou para o Leite de Vasconcelos. Muitas vezes ia com a sebenta para 

retirar de lá motivos. (...) Quando eu via uma coisa que me cheirava, 

ou que era memorável, tirava nota e desenhava. E depois foi um ama-

durecer desse interesse, dessa experiência, que realmente me deu 

uma volta bastante grande por volta dos anos 60. (...)”19

Existe na obra de Sebastião Rodrigues um conjunto de peças de design 

cujos motivos gráficos centrais têm reminiscências claras de motivos 

decorativos da arte popular.

Esses motivos iconográficos são essencialmente pássaros, sóis, flores, 

olhos, estrelas, corações, chaves, ferraduras, meias-luas, o símbolo de 

crescente, o símbolo de crescente associado a um motivo floral, e vários 

motivos geométricos, nomeadamente rosáceas. Estes recursos visuais 

podem ser observados no Anexo 1.8 (Recursos etnográficos), em que foi 

feita uma recolha focada neste ponto.

Analisando este conjunto de trabalhos, podemos constatar que 

foram realizados para clientes como a FCG, as editoras Sá da Costa, 

Minerva, Arcádia e Verbo, a APEL (Associação Portuguesa de Editores 

e Livreiros), a revista Almanaque, o Museu de Arte Popular e o SNI. De 

entre estes clientes, aqueles para quem a maioria destes trabalhos foi 

realizada, são a revista Almanaque e o SNI (em muito maior quanti-

dade). Daqui conclui-se que as fontes gráficas com origem na arte 

popular são aplicadas nos trabalhos em que é importante reforçar a 

ideia de uma “portugalidade” e em que, para tal, se fazem referências 

a aspectos tradicionais.
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De um modo geral, as origens (possíveis) desses motivos gráficos per-

correm todo o espectro da arte popular portuguesa, onde se assumem 

como elementos de decoração dos objectos. Objectos de chifre decorados, 

utensilagem doméstica (como almofarizes, colheres bordadas do Alen-

tejo, chavões ou pintadeiras, batedores e marcadores de manteiga), objec-

tos relacionados com a fiação e tecelagem (como espadeladouros minho-

tos, espadelas, rocas, sarilhos, lançadeiras, canhões, agulheiro, gancho 

de fazer meia, cambito e peso de tear e forcas), objectos relacionados 

com o pastoreio (como fechos de coleira e chicotes de porqueiro), casta-

nholas, chamarizes de perdiz, alfaias e instrumentos agrícolas (como 

jugos, canzis e chavelhas, tabuletas de carro, foices, dedeiras e cabritas, 

relhos, malhos e ripo de azeitona, esfolhadores ou sovinos), cortiças 

entalhadas e objectos de ferro (como espelhos de fechadura, gatos de 

chaminé e trasfogueiros ou braseiras).20 

IMAGEM 11

Imagens de objectos  
de arte popular decorados.
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IMAGEM 11

Imagens de objectos  
de arte popular decorados.
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Para além desta iconografia, temos ainda outro tipo de arte popular, 

que é também importante fonte de inspiração na obra de Sebastião 

Rodrigues, como é o caso dos bordados (colchas de Castelo-Branco, len-

ços dos namorados), cataventos, loiça decorada (eventualmente também 

os típicos bonecos de Estremoz), filigranas e amuletos (como as figas, a 

meia lua ou o crescente). 

IMAGEM 12 A, B, C

Bordados  
de Castelo-Branco.

IMAGEM 13 A, B

Lenços dos Namorados.

MAGEM 14

Boneco de Estremoz. 
“Pucarinho”.

IMAGEM 15

Boneco de Estremoz. 
“Primavera de Arco”.

IMAGEM 16

Figura da barrística  
de Barcelos.

12A 12B 12C

13A

14 15 16

13B
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21  Este grupo, de composição 

essencialmente rural, 

percorria o Alto Alentejo 

apresentando os seus 

espectáculos.  Terão tido 

origem na aldeia que lhes  

deu o nome. Estas marionetas 

actuam num pequeno 

retábulo de madeira  

que possui uma rede dupla  

de cordéis, colocada 

verticalmente entre os 

bonecos e o público.  

A iluminação é feita através  

de candeias de azeite e possui 

cenários pintados em cartão. 

As marionetas são de varão, 

manipuladas por cima, 

extremamente simples  

e de dimensões reduzidas, 

podendo ter entre vinte  

a quarenta centímetros.  

Em alguns desenhos de estudo de Sebastião Rodrigues também se 

podem observar relações com os Bonecos de Santo Aleixo21, marionetas 

populares surgidas no norte alentejano (na aldeia de Santo Aleixo, dis-

trito de Portalegre), com figuras esculpidas em madeira, de modo bas-

tante tosco e peculiar. Contudo, não encontrámos nenhum objecto grá-

fico final em que os mesmos tivessem sido utilizados.

Integrados no seu contexto primário, estes motivos gráficos têm, na 

maior parte dos casos, significados simbólicos bastante ricos. Com esta 

apropriação por parte do design, esse significado deixa de fazer sentido, 

mas continua pertinente o seu estudo, ainda que de modo superficial.

Um dos aspectos mais relevantes que esta particularidade (do uso de mate-

rial de raiz popular) do design de Sebastião Rodrigues suscita é a relação que 

se estabelece entre o tipo de trabalhos em que é usada, as instituições que 

encomendam, e a ideologia que lhes está inerente. Nesse sentido, é pertinente 

ter em linha de conta o Estado Novo e a sua política de comunicação relacio-

nada com o uso das artes e em particular da arte popular.

IMAGEM 17 A-G

Exemplos de trabalhos  
de arte pastoril. Colheres  
de madeira gravada, chavetas 
ou cágadas e dedeira.

IMAGEM 18

Trabalho em filigrana  
típico do Minho.

17A

17E

1817G

17F

17B 17C 17D
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IMAGEM 19

Bonecos de Santo Aleixo.

IMAGEM 19 B

Desenhos de estudo de 
Sebastião Rodrigues, onde 
são perceptíveis relações 
com os Bonecos de Santo 
Aleixo.

O acompanhamento musical  

é feito por uma guitarra 

portuguesa.  O repertório 

compreende peças de tradição 

secular, de teor mais 

especificamente religioso, 

bem como textos pertencentes 

à chamada literatura de 

cordel. Os seus personagens 

carismáticos são o Padre 

Chancas, representante  

da autoridade eclesiástica,  

e o Mestre Sala, o mestre de 

cerimónias, que por tradição 

tem uma moca, com a qual 

castiga ou abraça o Padre, 

enquanto o mesmo 

prega. Existem registos da sua 

existência já no século XVIII, 

como nos diz Padre Joaquim 

da Rosa Espanca in “Memorias 

de Vila Viçosa”, onde refere 

terem sido apreendidos e 

mandados queimar títeres  

de Santo Aleixo, em 1798. 

Museu da Marioneta: Bonecos  

de Santo Aleixo. Consult. em 

25/03/2013. Disponível em 

www: <http://www.

museudamarioneta.pt/

gca/?id=128>.

19

19B
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22  Luís Chaves, “A «Arte 

Popular» na obra etnográfica 

de Leite de Vasconcellos”.  

In Actas e Memórias  

do I Congresso Nacional  

de Aqueologia realizado em 

Lisboa de 15 a 20 de Dezembro 

de 1958, em Homenagem ao 

Doutor José Leite de Vasconcelos. 

Lisboa: Instituto de Arte  

e Cultura, 1959, p. 1.
23  Gisele Barboff,  

Les Brodeurs de Cuilleres  

en Alentejo. Paris: École  

des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales – Ethnologie, 1982.

Motivos de origem popular: 

morfologia, origens e significados

“A Arte popular abrange as manifestações formais na obra plástica do 

homem do povo e a decoração, que lhes aplica, nunca isenta de imagi-

nação e de flexibilidade na aplicação, até quando reflecte modelos e 

formas tradicionais.”22

Na obra de Sebastião Rodrigues, aparecem vários elementos gráficos, 

directa ou indirectamente inspirados na arte popular. Alguns são mais 

recorrentes e a sua simbologia nem sempre é fácil de descodificar, na 

medida em que a descontextualização dos motivos gráficos pode incor-

porar novos sentidos. No entanto, a inspiração visual na arte popular 

mantém-se e é reveladora da importância do possível reconhecimento 

de certas recolhas etnográficas.

No estudo da etnografia e da arte popular portuguesas, o nome de 

José Leite de Vasconcelos (1858-1951) assume-se como uma referência 

incontornável. E, do mesmo modo, também para este estudo se revelou 

importante, a tese de Giselle Barboff,23 centrada na temática da arte pas-

toril alentejana. Com base nestes dois estudos, podemos resumidamente 

classificar a arte popular quanto à morfologia dos elementos decorati-

vos, quanto às origens e quanto ao significado.

No que diz respeito à morfologia dos elementos decorativos presentes 

na arte popular, Gisele Barboff, divide-os em duas categorias genéricas: 

os motivos geométricos e os figurativos.

Os geométricos utilizam formas, como o nome indica, geométricas: 

triângulo, quadrado, rectângulo, losango, pentágono, hexágono, octógono, 

círculo, quarto de círculo, oval, linha quebrada, linha curva. Os figurativos 

representam, sobretudo, símbolos solares, lunares, sol, roda giratória (suás-

tica), rosáceas, símbolos de amor [coração, anéis, flores], símbolos religiosos 

[cruz, coração (amor divino), imagem da virgem, imagens de santos, menino 

Jesus, adoração dos pastores], símbolos profiláticos [signo de Salomão 

(estrela de seis pontas, meia lua, figa, dentes de porco, lagarto, serpente)], 

símbolos mitológicos [sereia, símbolos eróticos: o galo, o pombo, o falo], sím-

bolos de identificação [nome, iniciais, monogramas, data], símbolos de com-

promisso [cadeira, sapato, chave, cadeado, tesoura], símbolos regionais 

[vegetais, animais, cenas da vida quotidiana, objectos, utilidades diversas].
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em Homenagem ao Doutor José 
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e Silva, Op. Cit., pp. 72-73.

José Leite de Vasconcelos24 faz esta mesma classificação dividindo os 

ornamentos, quanto à decoração, em figurados (figura humana e ani-

mais – quadrúpedes, aves e peixes) fitomórficos (árvores, flores e enrola-

mentos vegetais), geométricos (círculos, losangos, linhas partidas, etc.), 

emblemas religiosos e heráldicos (hóstia, cálice, escudo nacional), objec-

tos de diversos usos (vaso, candeia, moeda, viola, etc.), letras e monogra-

mas, legendas e datas. Acrescenta também que a figura humana é rudi-

mentar e contrafeita, enquanto que os outros ornamentos podem 

adquirir grande perfeição. 

Quanto às suas origens, Leite de Vasconcelos considera que “os orna-

tos podem ser de criação popular, ou derivados da imitação da arte eru-

dita, encontrando-se entre uns e outros, ornamentos com origem nas 

mais remotas eras, sendo muitas vezes sobrevivência da pré-história e 

das civilizações orientais, assim como das civilizações grega e romana.”25

Como exemplo de um símbolo proveniente da imitação da arte eru-

dita, Leite de Vasconcelos apresenta a árvore da vida saída do vaso da 

fecundidade. Este motivo é visível em várias peças de arte popular, como 

cangas, caixas de cortiça, polvorinhos, etc., e parece ser uma reinterpre-

tação de motivos presentes na arte indo-portuguesa, ou até da arte persa 

ou bizantina. “O vaso é, (...) o símbolo da fecundidade pois dele jorra a 

água que vai fertilizar a terra e sem a qual não há vida no Mundo. A ele 

se associa a árvore da vida, formando tudo uma composição muito 

antiga que encontramos já na arte da mesopotâmia: vaso jorrando água, 

de onde sai a árvore da vida entre dois animais afrentados.”26

Também existem motivos que constituem simplificações ou reinter-

pretações do mesmo, e que revelam apenas a árvore a sair do vaso, ou 

que em vez de representarem um vaso, representam no seu lugar uma 

forma geométrica, e em vez da árvore representam uma cruz entre dois 

animais frente a frente. Existem ainda outros casos em que o conjunto é 

completado com motivos heráldicos.

De acordo com Barboff, os motivos presentes na decoração da arte 

popular podem ter também na base da sua origem um carácter mágico, 

profilático, e até um carácter sagrado. É neste contexto que podemos 

falar de amuletos, como as figas ou o signo de Salomão.

De acordo com a autora, os motivos mais antigos presentes na arte 

popular são os geométricos, de que são exemplo os dentes de lobo e as 

linhas dentadas ou curvilíneas. Motivos como estrelas, inscritas ou não 
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num círculo, discos giratórios ou com espirais e as suásticas (cruzes com 

ramificações cruzadas) são provenientes de símbolos solares antigos. São 

motivos muito utilizados na arte popular do Alentejo, sendo encontra-

dos em marcas do pão, nas colheres e nas cornas gravadas. A cruz suás-

tica raramente aparece.

O signo de Salomão, “sino samão, sino de Salomão, sanselimão”, que, 

de acordo com Vasconcelos, se trata de um amuleto27, é uma estrela de 

cinco ou seis pontas, por vezes inscrita num círculo, que o povo afirma 

ser proveniente do diabo. É um símbolo muitas vezes representado sobre 

chocalhos, apoios para a cabeça, rolhas, jarros ou cornas, cordas de chi-

cotes ou porta velas. Por vezes, a garupa das éguas e das mulas é tos-

quiada de maneira a deixar marcada a forma de uma estrela, que remete 

para este símbolo. 

Situação semelhante também acontece nos rebanhos, em que, 

aquando da tosquia, é deixada no dorso de um animal um pedaço de lã 

em forma de crescente.28

De extrema importância neste contexto dos motivos decorativos na arte 

popular, são os aspectos relacionados com o significado dos mesmos. 

Barboff considera que a decoração, neste contexto, não tem apenas o 

papel de embelezar o objecto, mas traduz uma linguagem e exprime 

uma necessidade: “os objectos falam”. André Varagnac afirma mesmo 

que “a invenção da decoração é uma etapa fundamental na ascensão do 

pensamento, sendo para a vida espiritual o mesmo que o útil é para a 

vida prática”29.

Vasconcelos classifica os símbolos, quanto ao significado, em três cate-

gorias distintas: símbolos vivos (que mantém significado actual), símbo-

los extintos (que perderam o significado) e ornamentos propriamente 

ditos (com função puramente decorativa).

De acordo com a listagem recolhida por Barboff30, de entre os elemen-

tos que encontramos na ornamentação dos objectos de arte popular, 

temos alguns que são símbolos de protecção, como a meia-lua ou a figa, 

que protege contra o “mau-olhado”. E existem muitas outras simbologias 

diversificadas. Por exemplo, o coração, símbolo da paixão e do amor, é 

representado frequentemente em presentes de noivado ou de casamento 

e aparece muitas vezes acompanhado por estrelas, rodelas ou cruzes, 

que são igualmente sinais de protecção. “Gravar um coração sobre um 
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objecto é uma maneira de se proteger contra a ruptura, contra a efeme-

ridade do amor”. Tesouras e fechaduras assumem papel semelhante. 

Motivos formados por corações floridos são muito utilizados. Quando 

um vaso com uma composição floral é substituído por um coração, signi-

fica que aquele que oferece, as prende em seu coração. Este tipo de orna-

mentação é muito utilizado em cabos de colheres ou caixas de costura. 

As marcas no pão têm quase sempre um elemento em forma de coração. 

Quadros, chaveiros, “passa-fios” também assumem muitas vezes formas 

de coração. Uma chave colocada perto de um coração significa que a 

chave se destina a abrir o coração. Esta mesma chave, associada ao signo 

de Salomão, reforça a simbologia de fidelidade.

As flores simbolizam estima, afeição, amizade e amor. O amor per-

feito simboliza o pensamento, a rosa simboliza o amor feminino, o cravo 

o amor masculino, a margarida simboliza o oráculo dos amantes. 

A sereia seduz o homem e fá-lo perder-se pelas suas canções, a cigana 

seduz com a sua dança. Ambas representam a namorada e simbolizam o 

amor, e são muitas vezes representados nas cornas alentejanas.

A escolha dos motivos a representar (plantas, animais, personagens), 

está também relacionada com o ambiente do artesão, para além do seu 

próprio carácter simbólico: a laranjeira significa pureza, a oliveira, paz, 

o cipreste, incorruptibilidade. As orelhas simbolizam fertilidade e abun-

dância. A romã, simboliza também prosperidade e abundância, sendo o 

motivo da romã tipicamente alentejano.

De entre os motivos utilizados, surge também a representação de 

alguns animais. O galo, remete para estado de alerta e fidelidade, e é um 

símbolo erótico, tal como o pombo, pela sua fertilidade e vivacidade. O 

lagarto protege os homens, a serpente protege as mulheres. O peixe é 

um símbolo cristão, que representa Cristo, e é muitas vezes represen-

tado nos dentes de um garfo. Ovelhas, porcos e vacas são muitas vezes 

representados em rebanhos ou no decurso de uma actividade (tosquia, 

ordenha, matança do porco, etc...), coelhos e raposas fazem alusão à caça.

As cenas alegóricas de trabalho estão intimamente ligadas à região a 

que dizem respeito. No caso do artesanato alentejano, a colheita, a 

monda, a tiragem da cortiça ou a apanha da azeitona, os guardadores de 

rebanhos (em particular o pastor e o porqueiro). E paralelamente ao tra-

balho, também os divertimentos não são excluídos da representação, 

podendo observar-se, por vezes, danças ou touradas.
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31  Idem, p. 95.

No que diz respeito aos objectos, o sapato é muitas vezes representado, 

gravado ou esculpido, por exemplo, nas marcas do pão. 

Barboff refere uma tradição relacionada com as cerimónias de casa-

mento, em que o futuro noivo comprava e mantinha os sapatos da noiva 

até à véspera ou à manhã do casamento. Trata-se de um costume ates-

tado desde a Alta Idade Média, e que significa a fixação da união. A repre-

sentação de uma bota equivale, assim, a uma promessa de união. A 

representação de uma pequena cadeira simboliza também o compro-

misso do futuro marido para a sua futura mulher.

O sino, muitas vezes esculpido na massa do pão, é sinónimo de alegria. 

Essa associação pode ter origem no facto de muitas vezes ser usado para 

os bebés, que o usam como um chocalho .

Os utensílios de cozinha, os instrumentos agrícolas, as ferramentas gra-

vadas, esculpidas, em miniatura, evocam a vida quotidiana. Os costumes 

ajudam a identificar a região. Ao representar a vida rural como ele a vê, o 

artesão testemunha acerca da sua existência e da sua pertença à mesma.

Os motivos religiosos mais comummente utilizados são a cruz, a vir-

gem, o menino Jesus, Santo António, entre outros.

Gisele Barboff afirma-nos que na arte figurativa existe uma transposi-

ção simbólica e não uma cópia da realidade. O artesão extrai da reali-

dade os elementos narrativos que estabelecem uma imagem simbólica 

desta realidade.31

Os motivos geométricos e figurativos têm evoluído ao longo dos sécu-

los. Os primeiros, mais antigos, tornaram-se secundários quando os ele-

mentos florais se expandiram, no século XIX. Contudo, persistem hoje 

em dia, enquanto que os figurativos tendem a desaparecer. Esta evolução 

faz com que o próprio significado dos motivos simbólicos se altere ao 

longo do tempo, e faz até com que alguns desapareçam, quando a sua 

existência deixa de fazer sentido.

Um aspecto pertinente, quando se fala de arte popular portuguesa são 

os chamados “lenços marcados”, geralmente bastante ricos em elemen-

tos pictóricos plenos de significações, sobretudo ligadas à fidelidade, ao 

amor e à união. “Dois corações e uma chave representam o amor de dois 

corações; a pomba, a união no amor; o cão, fidelidade; a mão, cumpri-

mento; o par de namorados, em figuração estilizada (a rapariga sempre 

do lado direito do rapaz), de mãos unidas, de braço dado, e debaixo de 
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um guarda-sol, significa um casal em união; a hera, emblema de amor 

leal e a silva, prisão amorosa. (...) ao acto do casamento está ligada a 

representação de símbolos religiosos como a cruz, o vaso, o cibório, a 

custódia e o candelabro.”

Para além destes elementos, há também a referir variados tipos de 

ramos e a espiral grega, que consiste numa representação geométrica 

que simboliza a linha da vida, com a qual o casamento se liga de forma 

profunda, pela perpetuação da espécie humana.32

Para além dos motivos da arte popular que já mencionámos, existem 

ainda outros relevantes, por aparecerem representados na obra de Sebas-

tião Rodrigues. São eles o sol, o símbolo de crescente e a lua – símbolos 

geralmente associados a crenças e superstições.

De acordo com o artigo Crenças e Superstições presente na revista Terra 

Portuguesa, a grande maioria das crenças e superstições é comum a todos 

os povos e infiltrou-se ao longo dos séculos, assumindo um carácter 

“definitivo na alma humana”. Exemplo dessas crenças e superstições são 

os cultos do sol e da lua, que sempre revelaram influências em diversos 

aspectos da arte popular. “É vulgar na ornamentação popular a repre-

sentação dos dois grandes astros – o sol e a lua – e ainda as estrelas, que 

além de constituírem pela forma, um belo elemento decorativo, são 

especial objecto de crença. O crescente, a estrela, e ainda mais rara-

mente a representação do sol, pendem do pescoço das creanças e da testa 

dos animaes (...)”33

O sol, associado à luz, é visto como fonte de alegria e fonte de vida. “O sol 

trazia descanso de espírito depois de uma noite de trevas, o calor ao 

corpo depois das gélidas nevadas, mostrava o caminho perdido na 

hediondez da noite, dissipava as alucinações e as visões mais doloro-

sas.”34 E, deste modo, os homens adoraram-no, prestaram-lhe culto e 

pediram-lhe protecção.

Processo semelhante ocorreu em relação à lua. Na pré-história, a noite 

era entendida como um momento adverso, de escuridão, propício ao mal. 

A lua diminuía a escuridão e afugentava os horrores. O crescente foi 

sempre o símbolo preferido para fazer a sua representação, por ser a 

esperança da luz. Por entender que tinha todo esse poder, o Homem 

começou a implorar-lhe a saúde, o bem e a protecção contra o mal. Gra-

vou a sua imagem e criou, assim, o amuleto que o defendia. E para além 
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disto, foi ainda mais longe, criando a astrologia, quando explicou a acção 

que a lua tinha sobre a vida e a duração das chuvas, e a sua acção bené-

fica sobre o momento das sementeiras. Também o catolicismo aceitou e 

integrou este culto, colocando o crescente aos pés da Conceição.35

Foram crenças como estas que originaram alguns dos motivos figura-

tivos da arte popular, que de geração em geração, chegaram à nossa era. 

Assim, o símbolo de crescente, a meia lua, o sol e as suas abstracções, 

têm origem neste conjunto de crenças, pese embora o facto de, com a 

sucessão dos tempos, alguns dos elementos gravados perderem os signi-

ficados originais e serem transmitidos mais como um modo de fazer do 

que como um aspecto de prece.

A este propósito, afirma Luís Chaves: “desenhos de compreensão 

arcaica e de continuidade formal mantida até hoje, são agora simples 

sinais, que a tradição conserva sem que, por serem usados, tenham o 

mesmo significado antigo. (...) O artista popular dos nossos dias vai com 

efeito escolher à série dos motivos decorativos que conhece e normal-

mente emprega, uma rosácea ou um bicho, uma suástica ou uma flor, 

exclusivamente pelo efeito estético que o seu gosto prefere.”36

De acordo com Vergílio Correia, as principais características da arte 

popular portuguesa são transversais a todas as regiões da Europa. “Assim, 

transposta a fronteira, deparamos logo com objectos de madeira, de cor-

tiça, de chifre e de osso, cobertos de desenhos, de iniciaes e de nomes, 

que só o viva mi dueno – profusamente lavrado nos utensílios populares 

espanhoes – diferencia dos fabricados em Portugal. E, prosseguindo, 

França fora, para o oriente, pela Itália, Austria, Balkans e Russia, e para 

o norte, pela Belgica, Holanda, Suecia e Noruega, em toda a parte vamos 

encontrar as mesmas rústicas gravuras e pinturas adornando as alfaias 

de uso caseiro ou rural (...)”37

O autor também afirma que, paralelamente ao aspecto hereditário 

tradicional dos motivos, existe sempre um aspecto individual, variável, 

que depende do artesão e que manifesta influências da natureza que o 

rodeia, do amor, da vida social e da religião do próprio. Este aspecto faz 

com que haja particularidades nos grafismos e nos objectos em cada 

uma das zonas onde existem, mas de uma maneira geral, as característi-

cas principais mantém-se coerentes em toda a Europa, podendo falar-se 

de uma arte popular europeia, a par das africana, asiática e americana.
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Departamento de 

Antropologia, 2007.  

[Tese de Doutoramento].
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40  Esta era uma das 

directrizes mais fortes  

do SPN relativamente  

à arte popular.

Recursos populares e a sua relação  

com a Política do Espírito do Estado Novo

A utilização, por parte de Sebastião Rodrigues, de recursos oriundos da 

arte popular ia de encontro à “filosofia” do Estado Novo, e à linguagem 

que já vinha sendo utilizada, por exemplo, em material gráfico para 

exposições, nas montras, nas edições, na revista Panorama, na decoração 

mural do Museu de Arte Popular, etc.. 

Como referimos anteriormente, uma das vertentes de actuação da 

propaganda no Estado Novo tinha como foco a arte popular e o folclore, 

ou como refere Vera Alves, tinha como base uma “política folclorista”38. 

As iniciativas desenvolvidas neste âmbito tinham como finalidade a legi-

timação do regime, a sua aproximação do povo e, ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento do culto pelas tradições e o estímulo dos regionalis-

mos. Tudo isso tendo em vista uma finalidade maior que era a de “com-

bater (...) a penetração no nosso País de quaisquer ideias perturbadoras e 

dissolventes da unidade e interesse nacional”39.

De entre estas iniciativas de cariz folclórico levadas a cabo pelo SPN/

SNI, podemos destacar o Teatro do Povo, o cinema ambulante, a Exposi-

ção de Arte Popular de 1936, o Centro Regional da Exposição do Mundo 

Português, o livro Vida e Arte do Povo Português, o Grupo de Bailados Verde 

Gaio e o Museu de Arte Popular.

O Teatro do Povo e o cinema ambulante levavam arte aos sítios mais 

recônditos, para fazer acreditar o povo que o regime estava próximo e 

cuidava dos mais desprotegidos. A Exposição de Arte Popular de 1936, o 

concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal (iniciado em 1938), o 

Centro Regional (que consistiu numa mostra etnográfica integrada na 

Exposição do Mundo Português) e o Museu de Arte Popular, construíam 

a imagem do camponês doce e vocacionado para a arte, sendo “a arte 

popular (...) a poesia dos dedos do povo, a poesia dos simples”, como 

afirma António Ferro. 

A publicação, por ocasião das comemorações de 1940, do livro Vida e 

Arte do Povo Português, pretendia mostrar a ligação da acção folclorista do 

SPN/SNI ao saber etnográfico já construído, tentando, assim, traçar uma 

panorâmica da arte rústica em Portugal. O Grupo de Bailados Verde Gaio 

(cuja criação se terá devido à admiração que Ferro tinha pelos Ballets Russes), 

não obstante a inspiração no folclore e o uso de materiais rústicos, preten-

dia criar formas artísticas modernas e contemporâneas40.
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“O “verde-gaio”, os “viras”, os “corridinhos” e as demais manifestações 

coreográficas da inspiração popular serão interpretadas a rigor, mas 

de maneira definida, sem quebra do cunho artístico que sirva para as 

valorizar e para as impor como exibições de categoria. Pretende-se 

criar o tipo de bailado que tenha raízes no folclore e lhe sirva de com-

plemento lógico (...).”41

O museu de Arte Popular, inaugurado em 1948, mas que já vinha sendo 

desejado pelo director do SNI e por vários etnógrafos desde os anos 30, é 

outro exemplo desta política folclorista. Constituía mais uma peça na 

“política do gosto” de António Ferro, mantendo em exposição perma-

nente um conjunto de objectos que ele acreditava ser possível fonte de 

renovação das artes plásticas e decorativas.

“(...) Aqui fica este Museu como fonte de inspiração para os nossos artis-

tas, como centro de estudos etnográficos, como flor e raiz da nossa 

graça. Mais ainda: o Museu de Arte Popular ficará sendo uma escola de 

bom gosto onde poderão vir buscar ideias, sugestões (...)”42

IMAGEM 20

Murais do  
Museu de Arte Popular.
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Há a referir que a saída de Ferro do SNI fez com que a política folclorista 

deste organismo tivesse decaído, e os grandes eventos focados na arte 

popular, tanto em Portugal como no estrangeiro, tivessem desaparecido. 

De referir ainda que estas acções viradas para a arte popular se realiza-

vam tanto dentro como fora do país (nas exposições internacionais, com 

a presença com stands e com espectáculos de folclore), e que as mesmas 

eram diferenciadas consoante o público a que se destinavam. O Grupo de 

Bailados Verde Gaio ou a revista Panorama tinham um tipo de público, 

letrado e intelectual, enquanto que os concursos de folclore ou os espec-

táculos itinerantes tinham um público, regra geral, rural e, em grande 

parte, analfabeto.

Do ponto de vista do grafismo, os trabalhos para o Estado Novo rela-

cionados com a temática da arte popular, eram realizados com 

diversas finalidades e em diversos suportes, e grande parte perten-

cia ao âmbito das artes decorativas, como é o caso dos murais do 

Museu de Arte popular, ou dos painéis realizados para as diversas 

exposições. Para este tipo de trabalhos, o SPN/SNI dispunha de uma 

equipa fixa de “pintores/decoradores”, que em 1939, era formada por 

Tomás de Mello (Tom), Emmerico Nunes, Bernardo Marques, José 

Rocha, Fred Kradolfer e Carlos Botelho, sendo que nela também par-

ticiparam outros nomes da história das artes em Portugal: Estrela 

Faria, Eduardo Anahory, Paulo Ferreira, Roberto Araújo, Maria Keil, 

Cândido Costa Pinto, Jorge Matos Chaves, Mily Possoz, Manuel Lapa, 

entre outros.

Contudo, a temática popular também era preponderante no design 

gráfico (embora ainda não existisse o conceito de design gráfico como 

o conhecemos hoje). É o caso das edições (em especial a revista Pano-

rama), dos cartazes para todo o tipo de eventos, dos desdobráveis 

informativos e do material das exposições, como painéis, legendas, 

etc.. Esta era uma área com grande importância no contexto do Estado 

Novo, pois constituía o veículo das informações que o estado preten-

dia transmitir. A direcção gráfica das edições do SNI estava a cargo de 

Bernardo Marques, responsável pelas revistas Panorama (1941-1950) e 

Litoral (1944). Também estavam a cargo das edições do SNI, Manuel 

Lapa (revista Atlântico, 1942) e Paulo Ferreira, que se notabilizou com 

a concepção gráfica do livro Vida e Arte do Povo Português (1942).

IMAGEM 21

Capas e páginas  
da revista Panorama.

IMAGEM 22

Capa e páginas do livro  
Vida e Arte do Povo Português.
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Nas IMAGENS 21 e 22 podemos observar exemplos das criações gráficas 

desta época, (capas e páginas da revista Panorama, páginas do livro 

Vida e Arte do Povo Português), onde podemos perceber o seu grau de 

qualidade gráfica e as referências à arte popular.

21

22
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As pinturas murais do Museu de Arte Popular têm uma extrema impor-

tância enquanto elemento decorativo de base etnográfica. Nestas, pode-

mos encontrar muitos dos elementos pictóricos que se encontravam tam-

bém nas edições, nos cartazes e nos desdobráveis, e que viríamos, mais 

tarde, a encontrar na obra de Sebastião Rodrigues, embora numa lingua-

gem gráfica bastante diferenciada. Os corações, as flores, os pássaros, as 

rosáceas, tão expressivos no mural “Entre Douro e Minho”, são elementos 

que podemos encontrar reinterpretados em todos estes trabalhos.

Há que referir que esta apropriação da arte popular para definir a ima-

gem de um povo, não era algo exclusivo do Estado Novo. Vera Alves mos-

tra na sua investigação que esse era um recurso corrente nos regimes 

ditatoriais. O recurso a essas linguagens não era, portanto, exclusivo dos 

artistas e designers portugueses. Na nossa investigação pudemos perce-

ber isso, e, apenas como exemplo, apresentamos a obra do designer búl-

garo Stefan Kanchev (1915-2001), em que é notória a apropriação da arte 

popular do seu país e em que se podem perceber semelhanças surpreen-

dentes com a linguagem de Sebastião Rodrigues.

IMAGEM 23

Trabalhos da autoria  
do designer Stefan Kanchev.
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Na actualidade, o trabalho de Sanna Annukka remete-nos também 

para esta mesma linguagem e para estes recursos, muito embora grande 

parte desse tipo de trabalho da designer esteja mais no campo da ilustra-

ção do que no campo do design.

Para além da etnografia, era também usual no trabalho de Sebastião 

Rodrigues, o recurso a elementos arqueológicos. É o que se pode observar 

em trabalhos como as capas da revista Almanaque de Fevereiro e Junho de 

1960, e no cartaz Portugal IKOFA 1960, que remetem para as placas de xisto 

gravadas – elementos arqueológicos bastante frequentes no nosso país. 

Do mesmo modo, a capa do Almanaque de Maio de 1960, remete para uma 

gravura rupestre e para outro tipo de elemento arqueológico.

IMAGEM 24

Trabalhos da designer  
Sanna Annukka.
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2.2. As recolhas visuais  

e a sua transformação em material gráfico

No capítulo 2 abordámos o papel do desenho na disciplina de design 

gráfico, encarando-o como auxiliar no processo de concepção, mas tam-

bém como matéria de base do grafismo a criar. 

Nesse contexto, e tal como referimos, podemos encontrar três tipos de 

desenhos diferentes no processo de concepção projectual: de referência, de 

exploração e de síntese. No âmbito das recolhas visuais de Sebastião Rodri-

gues, há que considerar os desenhos de referência, uma vez que, grande parte 

das vezes, são feitos sem nenhuma finalidade pré-existente, constituindo 

registos de realidades que, por alguma razão, despertaram interesse no desig-

ner e foram merecedores de serem fixados para uma posterior utilização.

Mas, o que importa aqui focar é a maneira como esses desenhos se 

transformavam em material gráfico final. Importa perceber que tipo de 

tratamento Sebastião Rodrigues dava aos esboços, de maneira a produzir 

objectos de design com a perfeição que lhe conhecemos.

Carlos Rocha fala-nos da geometrização do grafismo e da procura de 

uma simetria, referindo que se tratam de pontos de aproximação do seu 

próprio trabalho com o trabalho de Sebastião Rodrigues.

IMAGEM 25

Cartaz Portugal Ikofa.  
1960. [620 x 1000 mm].

IMAGEM 26A

Revista Almanaque.  
Capa. Fevereiro de 1960. 
[170 x 250 mm].

IMAGEM 26B

Revista Almanaque.  
Capa. Junho de 1960. 
[170 x 250 mm].

IMAGEM 27

Placas de xisto gravadas 
provenientes da zona de 
Reguengos de Monsaraz.

25

27

26A 26B
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43  Carlos Rocha,  

Entrevista realizada  

pela autora. Lisboa: 2012.

“A característica mais importante é aquilo que eu também sempre 

procurei, que é a geometria e uma outra coisa que para mim ainda é 

mais importante, que é a simetria. Porque nós esquecemo-nos (e isso 

tem muito a ver com os símbolos), e ele como usa muito... essas coi-

sas acabam por ser símbolos, e nas capas são símbolos... e nós esque-

cemo-nos de que somos simétricos. (...) e temos reacções em relação 

às coisas e isso acho que o Sebastião estava muito de acordo com as 

mesmas coisas que me entusiasmam... a maior parte destes [meus] 

símbolos têm a ver com construções e com coisas simétricas. Há 

umas em que eu lá perco a cabeça [risos] e que são menos simétri-

cas... mas isso tem a ver nos símbolos com a procura de uma deter-

minada estabilidade, transmitir que as empresas têm os pés assentes 

na terra... aliás eu até sou uma pessoa arrumada e organizada, e 

acho que o Sebastião também era muito isso.”43

Encarar os grafismos de Sebastião Rodrigues que têm por base o dese-

nho, como “símbolos”, isto é, como representações da realidade sim-

plificadas, icónicas e facilmente perceptíveis, é algo que nos parece 

bastante adequado ao seu tipo de linguagem visual. Sebastião Rodri-

gues depurava as formas. Partia de desenhos mais ou menos imperfei-

tos, rápidos, sem uma grande preocupação com o rigor, e transfor-

mava-os insistentemente, recorrendo a métodos de desenho 

geométrico. A sua preocupação com a perfeição e com os pormenores 

chegou a ser uma obsessão, pelo que o seu processo de trabalho era 

bastante demorado.

Há a referir ainda que este tipo de recursos não consistia apenas em 

desenhos, mas também em fotografias e nas próprias peças de arte 

popular, como bordados, por exemplo.

No cartaz “Portugal país de Turismo” (IMAGEM 29) podemos observar 

esta transformação de que falamos. O motivo gráfico principal, que con-

siste na representação de um pássaro, foi retirado de um bordado típico 

de Castelo Branco, foi isolado e geometrizado, de modo a formar a figura 

fina, de formas bastante racionais e perfeitas.

Do mesma modo, o motivo gráfico central do desdobrável para o con-

gresso IAA, partiu de um esboço a lápis de cor, que foi sofrendo uma 

depuração e sendo transformado no grafismo limpo e simplificado que 

podemos observar.
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Para reforçar esta ideia podemos também observar o cartaz “18 de 

Maio dia Internacional do Museus”, (IMAGEM 32)cujos elementos principais 

são dois pássaros, e o enorme conjunto de desenhos que serviu de base 

ao alcance da forma final dos mesmos. Aqui podemos perceber a insis-

tência e o trabalho que conduziam ao resultado final.

Resumindo, podemos dizer que Sebastião Rodrigues simplificava, 

depurava, geometrizava e aperfeiçoava as formas, de modo a torná-las 

estáveis, graciosas e com um carácter de extrema perfeição e limpeza. 

No entanto, tinha o dom de, mesmo com o grau de racionalidade que 

lhes conferia, nunca as tornar “aborrecidas” ou pouco interessantes. 

Pelo contrário, os seus grafismos mantinham sempre inerente uma 

certa “alegria”, uma vivacidade, uma harmonia luminosa, uma classe 

moderna, uma estabilidade leve. Os seus trabalhos adquiriam, assim, 

um ar sério mas sem ser pesado, nem datado. 

IMAGEM 29 A, B, C

Cartaz-Roteiro Exposição 
Itinerante Portugal País de 
Turismo. Secretaria de Estado 
da Informação e Turismo, 
1971. 320 x 695 mm.

IMAGEM 30

Exemplo de uma capa que 
utiliza motivo gráfico idêntico. 
Livro Bordados e Rendas  
de Portugal. 1956.  
Capa de Magalhães Filho.

IMAGEM 28

Motivo integrante  
de colcha bordada típica de 
Castelo Branco. [Pormenor].

28

29B 29C 30

29A



561 capítulo 6 · especificidades do design de sebastião rodrigues

Esta “racionalidade” e “limpeza” nos grafismos tem pontos de 

aproximação em relação ao Design Suíço, mas a expressividade 

típica de Sebastião Rodrigues vai para além desta escola e remete 

mais para o carácter descontraído da “Escola de Nova Iorque” e para 

linguagens como a de Paul Rand, Saul Bass ou Tom Eckersley, por 

exemplo.

Não nos podemos, contudo, esquecer daqueles trabalhos em que 

não existe uma geometrização das formas, mas antes a expressivi-

dade de uma linguagem mais informal e espontânea. Tal acontece, 

sobretudo, em capas de livros e maioritariamente no início da car-

reira do designer. A mesma alegria e a mesma vivacidade são conse-

guidas, mas, nestes casos, a expressividade é diferente, mais ligada à 

linguagem da ilustração do que à do design gráfico, e mais aproxi-

mada a expressões como as de Alvin Lustig ou Ben Shahn.

IMAGEM 31

Imagens de desenhos  
de estudo e do desdobrável 
para o Congresso IAA. 1970. 
Neste trabalho o designer 
partiu de um esboço a lápis 
de cor, que foi sofrendo  
uma depuração e sendo 
transformado no grafismo 
limpo e simplificado  
que podemos observar.



olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal562

IMAGEM 32

Cartaz 18 de Maio, 
Dia Internacional dos Museus. 
1983.
Alguns desenhos  
de estudo que serviram de 
base à realização do cartaz  
e que mostram a capcidade 
de aperfeiçoamento e de 
geometrização do desenho.
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44  Sena Silva da, “Designer  

e alquimista de sinais 

visíveis”. In Sebastião 

Rodrigues Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 15.
45  Um dia na vida de Sebastião 

Rodrigues [Registo de vídeo]. 

Lisboa: RTP, 1969.

2.3. As Recorrências

“Não tardaria (...) a descobrir na etnografia e na arqueologia um fascinante 

território de achados motivadores e os museus Leite de Vasconcellos e o de 

Arte Popular tornaram-se santuários obrigatórios das suas interrogações 

às formas e ao tempo português. Símbolos, siglas, elementos totémicos, 

tudo isso viria depois a influenciar as suas composições, enriquecendo-as 

de novidade e identificando-as ainda mais com a nossa tradição cultural.”44

“(...) já há muitos anos que utilizo no meu trabalho formas de origem 

popular que vou recolhendo em museus de cidades, vilas... e em geral 

em feiras, pelo país. Formas essas que vou guardando. Folhas soltas, 

sebentas... e mais tarde quando tenho necessidade consulto-as e mui-

tas vezes serve para o meu trabalho. E acho muito útil o tempo que às 

vezes perco pelo país, em viagem, visitando feiras, conhecendo pes-

soas, falando com artistas populares, oleiros, bonequeiros, cesteiros, 

etc. Tem servido muito ao meu trabalho esses contactos que eu tenho 

mantido ao longo dos anos com essas pessoas.”45

Um dos aspectos fundamentais a considerar em Sebastião Rodrigues, 

e que se relaciona com o carácter etnográfico da sua obra, prende-se 

com a existência de uma espécie de “biblioteca” de símbolos iconográ-

ficos, à qual o autor vai recorrendo repetidamente, nos mais diversos 

contextos gráficos. Os motivos etnográficos que referimos, tais como 

olhos, pássaros, corações, o sol, flores ou padrões geométricos, que 

constatámos serem oriundos da arte popular e da arqueologia, são 

frequentes na sua obra e são utilizados recorrentemente, isto é, repe-

tidos em diversos suportes e ocasiões, mas geralmente nunca exacta-

mente da mesma forma e sempre com a alteração de algum pormenor. 

O designer recolhia este tipo de material nas suas buscas pela etno-

grafia e arqueologia e constituía autênticos “bancos de imagem”, aos 

quais posteriormente recorria, transformando e reutilizando a maté-

ria-prima gráfica.

Este conceito de elementos “recorrentes” na obra de Sebastião Rodri-

gues foi introduzido na Exposição “Sebastião Rodrigues Designer”, em 

1995, pelo comissário José Brandão, ainda que ali não tivesse sido possí-

vel o seu estudo aprofundado.
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46  “S.R. «S.R.»”, In Sebastião 

Rodrigues: Designer. Lisboa, 

Fundação Calouste 

Gulbenkian: 1995, p. 91.
47  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por Maria 

Teresa Sousa e professor Victor 

Manaças. Lisboa: 1986. 

[original áudio cedido pelo 

designer Aurelindo Ceia].
48  Idem, Ibidem.

Para provar este carácter recorrente, observemos novamente a capa 

da revista Almanaque de Junho de 1960 (IMAGEM 26B) e o cartaz Portugal 

IKOFA (IMAGEM 25), em que o mesmo tipo de linguagem é utilizado em dois 

momentos distintos. A sua provável fonte de inspiração é, como vimos, 

as placas de xisto gravadas, encontradas em escavações arqueológicas.

As imagens recolhidas no Anexo 1.8, organizadas segundo grupos 

de elementos etnográficos, mostram precisamente esse carácter 

recorrente: os corações, os pássaros, os sóis, etc., são utilizados em 

trabalhos diferentes, em momentos diferentes, mas a sua origem grá-

fica é a mesma.

Sebastião Rodrigues assume e dá testemunho deste uso recorrente 

na primeira pessoa: 

 “(...) qualquer pequeno esboço que se faça (...) deve guardar-se sempre. 

Porque às tantas não gosta, mas passado um ano vai ver por aqui e um 

tipo recupera. Isto são as minhas fichas de trabalho, pequenos esbo-

ços. E é assim, a pessoa começa por fazer uma coisinha e depois vai 

por ai fora. Às vezes guarda isto e deixa estar assim uns dias a amadu-

recer, e depois ou sai ou não sai.”46

“Eu tenho montes de fotografias de viagens que fiz pelo norte do 

país em que só fotografava coisas dessas [arte popular]. E é mate-

rial que eu ainda utilizo. Hoje já não tenho tempo para fazer foto-

grafia, mas sempre que tenho qualquer problema, vou a estas 

fichas, vou aos clichés, vou aos negativos, e vou detectar coisas 

que depois utilizo.”47

No entanto, não era apenas relativamente aos motivos etnográficos que 

o designer recorria para encontrar material gráfico. Sebastião Rodrigues 

fala-nos na primeira pessoa, do Mosteiro da Batalha e das possibilidades 

ilimitadas que a sua riqueza escultórica possui, e das quais os designers 

se poderiam apropriar e reinterpretar.

“A Batalha é um mundo de coisas, que dá para dez gerações pega-

rem naquilo, fazerem tecidos, cartazes, painéis cerâmicos... recriar 

aquilo tudo.” 48
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49  “S.R. «S.R.»”,  

In Sebastião Rodrigues: 

Designer. Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian:  

1995, pp. 90-92.
50  Idem, Ibidem.
51  Carlos Rocha, Entrevista 

realizada pela autora.

3. Carácter Oficinal

“(...) o nome que vinha sempre à baila era o daquele homem que trabalhava 

nas gráficas e que falava a mesma linguagem, o Sr. Sebastião Rodrigues.”49

A par do tratamento tipográfico e dos recursos visuais, outro dos aspectos 

que distingue e eleva, em termos de qualidade, o trabalho de Sebastião 

Rodrigues, é o facto de o designer ter estado sempre muito próximo das 

gráficas e dos impressores. De acordo com o testemunho de José Brandão, 

durante os últimos 20 ou 25 anos da sua carreira, Sebastião Rodrigues 

desenvolveu grande parte do trabalho na oficina. Criava as primeiras 

maquetes no atelier, mas era na gráfica que se faziam experiências e que 

as decisões finais eram tomadas. Grande parte do seu talento é devido pre-

cisamente a esta proximidade, não só pelo controlo que era feito em ter-

mos de qualidade, mas também pelo conhecimento profundo da técnica e 

de todas as suas possibilidades que se podiam explorar criativamente.

“eu muitas vezes vou para a tipografia com as coisas soltas, e depois a 

gente lá amanha-se.”50

Na IMAGEM 33 (cartaz “Para uma compreensão do nosso tempo”, MNAA, 

1969), podemos ver um cartaz que Sebastião Rodrigues teve que conce-

ber de um dia para o outro. Devido à urgência do trabalho, criou na 

gráfica este motivo abstracto que consiste na impressão dos brancos tipo-

gráficos – material destinado a não ser impresso. 

Carlos Rocha refere-se a isto dizendo:

“Por exemplo, esta história da utilização da 

tipografia, dos catálogos dos tipos de letra, é 

uma coisa que ele [Sebastião Rodrigues] usa e 

abusa e bem. Acho que ninguém usou tanto 

estas vinhetas... mas isso tinha a ver com o 

estar lá nas gráficas também. Porque era um 

recurso, imediato... 

Por exemplo, este cartaz com os brancos tipo-

gráficos, é das coisas mais bonitas que eu já vi. 

Usar aquilo que não é para usar.” 51

IMAGEM 33

Cartaz Para uma Compreensão 
do nosso Tempo Ciclo  
de Palestras e Colóquio. 1969, 
44,1 x 44,1, MNAA
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52  A Pantone foi fundada  

em 1962, e inicialmente  

era uma pequena empresa 

fabricante de cartões de 

cores para empresas de 

cosméticos, mas que foi 

depois adaptada por 

Lawrence Herbert às artes 

gráficas, desenvolvendo-se  

o primeiro sistema de cores 

em 1963. Pantone. [em linha]. 

Consult. em 18/04/2012. 

Disponível em  

www: <http://pt.wikipedia.

org/wiki/Pantone>.

Outro aspecto bastante importante no trabalho de Sebastião Rodrigues 

e que depende bastante do seu domínio tecnológico, prende-se com as 

questões ligadas à impressão e à reprodução das cores.

Na IMAGEM 34 (cartaz “Portugal País de Turismo”) vemos como um cartaz 

passa de um esboço, já com a ideia-base lançada, para algo mais rico, cheio 

de texturas e sobreposições de cores. Podemos observar que com a impres-

são com quatro cores directas se podem obter oito tonalidades, por sobre-

posição – isto porque as cores em offset são semi-transparentes.

A IMAGEM 35 (cartaz “Têxteis e Rendas da Colecção Calouste Gul-

benkian”, FCG, 1978) mostra um cartaz cujo efeito final se deveu a uma 

falha de registo que aconteceu na gráfica e que foi aproveitada para con-

ferir tridimensionalidade ao motivo que é uma renda.

Outro aspecto importante relacionado com o domínio da cor prende-se 

com a aferição das mesmas na impressão. Na época de Sebastião Rodri-

gues não era fácil a reprodução exacta de uma cor, dado que os processos 

não eram tão precisos como hoje em dia, e que não havia sistemas de cor 

como o Pantone52, que garantissem que a cor que se idealizava na maquete 

era a cor que sairia no resultado final impresso. Para além de possíveis 

desvios de cor, era, por vezes, também frequente que ao longo da tiragem 

a cor se fosse alterando, porque a impressão depende de diversos factores 

como a pressão ou a quantidade de tinta depositada no tinteiro. Como 

maneira de contornar este problema, Sebastião Rodrigues apostava no uso 

de contrastes bastante marcados entre as várias cores, para que a oscila-

ção das mesmas ao longo da tiragem não fosse tão nítida.

O livro “O Papel-moeda em Portugal”, considerado uma das obra maio-

res de Sebastião Rodrigues, constitui um dos melhores exemplos do 

carácter oficinal de Sebastião Rodrigues (ao nível do controlo da cor e 

não só), pelo facto de nele se ter levado à exaustão a qualidade de impres-

são e a fidelidade relativamente ao original. Foi uma encomenda que 

surgiu numa altura em que Sebastião Rodrigues estava no auge do seu 

perfeccionismo e quando já vinha mantendo uma relação de trabalho 

muito especial com João Gonçalves, impressor da gráfica Manuel A. 

Pacheco. O designer confiava tanto nas capacidades de João Gonçalves 

em tratar, tanto imagens como textos, que, por vezes, se limitava a fazer 

pequenos apontamentos das suas intenções e era na Manuel A. Pacheco 

que desenvolvia o trabalho.

http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
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IMAGEM 34

Cartaz Portugal País de Turismo, 
com estudo preliminar e 
demonstração da sobreposição 
de tintas de impressão.

IMAGEM 35

Cartaz Têxteis e Rendas  
da Colecção Calouste 
Gulbenkian. Lisboa 1978.
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Para o livro “O Papel moeda em Portugal”, tanto Sebastião Rodrigues 

como João Gonçalves, se serviram da sua enorme bagagem e perícia téc-

nicas, cheias de truques e habilidades, sobretudo na parte da reprodução 

das cores. Fizeram-se provas de cor consecutivas, impressão de cores 

especiais, alterações nas tonalidades e nos contrastes, tudo com o objec-

tivo de alcançar a perfeição. Esta busca foi de tal ordem, que a execução 

do trabalho prolongou-se por cinco anos.

Outro aspecto interessante no tema da cor prende-se com a capacidade 

de “contornar as dificuldades”, de modo a conseguir uma correcta repro-

dução dos fundos. Na impressão offset era relativamente frequente que 

fundos lisos de cor chapada ganhassem imperfeições, pois qualquer 

impureza que entrasse em contacto com a chapa podia ficar aglomerada 

e produzir assim um elemento indesejável na impressão. Estas imperfei-

ções eram denominadas na gíria gráfica por “chatos”. Para os evitar, 

Sebastião Rodrigues recorria, muitas vezes, ao uso de fundos texturados, 

muito pouco contrastados, ou ao uso de duas cores sobrepostas para for-

mar uma terceira. Tal permitia que, mesmo que essas imperfeições apa-

recessem, ficassem disfarçadas ou pela textura, ou pela segunda cor, 

fazendo com que o trabalho não apresentasse tais defeitos.

Também com o intuito de disfarçar possíveis defeitos, ou de os evitar, 

era muito frequente na época que as ilustrações fossem impressas de 

maneira a que possíveis falhas de registo não fossem perceptíveis. Assim, 

era usual que nas áreas de transição de uma cor para outra houvesse 

uma zona de sobreposição de cor, de maneira a que, mesmo que o registo 

não fosse perfeito, não aparecessem zonas sem impressão.

A este propósito, podemos observar a capa do Almanaque de Julho 1960 

(IMAGEM 36). Com o auxílio do conta-fios, pode perceber-se que a capa foi 

impressa com cinco cores directas: magenta, vermelho, verde claro, 

verde escuro e preto. À primeira vista, parece ter oito tonalidades dife-

rentes, mas como três dessas tonalidades resultam da sobreposição de 

cores, a impressão foi feita apenas com cinco. Garante-se, assim, por um 

lado, uma economia de meios, e por outro, um registo sempre perfeito, 

mesmo que na impressão haja desvios.

Um aspecto também relevante nos resultados criativos de Sebastião 

Rodrigues, prende-se com o domínio dos processos fotográficos, que 
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53  Ao início Sebastião 

Rodrigues não dispunha 

deste aparelho, mas mais 

tarde possuía um no seu 

atelier.

Sebastião Rodrigues começou, desde cedo, a usar. A sua preocupação 

com o aspecto visual dos textos de destaque (como títulos de livros ou de 

cartazes) era extrema e bastante visível na qualidade das composições 

que criava. Assim, era usual o designer fotografar, através do ampliador 

fotográfico53, alfabetos disponibilizados em livros ou catálogos e, depois, 

recortar cada uma das letras, de modo a poder dispô-las com precisão, e 

deste modo, criar títulos graficamente interessantes e visualmente equi-

librados, com espacejamentos cuidadosamente afinados.

Por outro lado, o domínio desta ferramenta possibilitava-lhe outro tipo 

de explorações, como a distorção. Hoje em dia, com os programas infor-

máticos, esses efeitos seriam muito fáceis de conseguir, mas naquela 

altura, com processos analógicos, era muito difícil. Podemos exemplificar 

este facto com as obras O Nó Apertado (IMAGEM 37), ou com o folheto Egipto 

(IMAGEM 38), cujas margens do motivo gráfico se apresentam desfocadas. 

Outro exemplo deste domínio da técnica fotográfica é o cartão de Natal 

“1964/65” (IMAGEM 39), que se obteve através de tempos de exposição dife-

rentes para cada uma das tonalidades conseguidas. Conseguiu-se, assim, 

este efeito de transparência, que dá a perfeita ideia de transição.

IMAGEM 36

Capa da revista Almanaque. 
Julho 1960. Estudo  
da impressão por cinco  
cores directas, onde  
se podem observar zonas  
de sobreposição.
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54  Sebastião Rodrigues, 

Entrevista realizada por Maria 

Teresa Sousa e professor Victor 

Manaças. Lisboa: 1986. 

[original áudio cedido pelo 

designer Aurelindo Ceia].

Todo o domínio das técnicas, bem como o acompanhamento do trabalho 

nas gráficas, tinha não só a ver com as possibilidades expressivas e a expe-

rimentação, mas também com o “espírito de serviço” de Sebastião Rodri-

gues relativamente à profissão, que fazia com que tivesse uma preocupação 

com a obra de design, desde a concepção até à fase de acabamento, conside-

rando cada obra como objecto de design total. Há a notar que Sebastião 

Rodrigues exerceu a profissão nas décadas de 1940 a 80, numa época em 

que as tecnologias gráficas ainda não incluíam o computador, o que propor-

cionava menos possibilidades de experimentar diferentes soluções, durante 

o processo conceptual. Por este facto, esta presença nas gráficas e a estreita 

cumplicidade que desenvolveu com os impressores, era muito relevante, 

uma vez que permitia testar hipóteses e tomar decisões criativas

“(...) Se não têm domínio, por mais brilhante que seja a maquete, com as 

melhores artes-finais, se não se está lá a ver, não sai o que a gente quer. 

Para isso é preciso ir já preparado e não ter indecisões, porque o tipó-

grafo se sente a nossa indecisão, fica logo distraído. E o problema é uma 

espécie de tourada, ou a gente aterroriza o boi, ou o boi aterroriza a 

gente, por conseguinte é preciso ter mais conhecimento da técnica.”54

IMAGEM 37

Capa do livro O Nó Apertado.  
Vladimir Tendriakov. Editora 
Arcádia. 1963. 12x185 mm.

IMAGEM 38

Desdobrável A Arte Funerária 
no Egipto. 210x310mm.

IMAGEM 39

Desdobrável Boas Festas 
1964-65. TAP. 195x65mm.



571 capítulo 6 · especificidades do design de sebastião rodrigues

55  Aurelindo Ceia,  

Entrevista realizada pela autora.
56  Um dia na vida de Sebastião 

Rodrigues [Registo de vídeo]. 

Lisboa: RTP, 1969.

“E (...) o que é exemplar e fez escola com muitos de nós, é o controlo 

da produção. À boca da máquina, com o papeplinho na mão a ver 

como é que isto está. (E daí ter tido aquela possibilidade daquele 

registo desencontrado, que ele aproveitou. E noutras situações o 

contrário...).”55

Qualquer objecto de design gráfico, para além da componente criativa, é 

sempre resultado, de uma cadeia de competências técnicas, em que 

nenhum elo pode ser menosprezado. Sebastião Rodrigues tinha plena 

consciência disto, e como tal, valorizava cada interveniente nessa cadeia, 

procurando sempre observá-lo, entendê-lo e aprender com ele. Na sua 

obra, design e tecnologia dialogavam permanentemente e uniam-se em 

simbiose, a favor do resultado final.

4. Processo criativo

Numa entrevista à RTP em 1966, Sebastião Rodrigues fala do seu método 

de trabalho e revela as diversas fases pelas quais cada objecto de design 

se processa, demonstrando que, embora se trate de um processo criativo, 

o resultado final é sempre produto de muito trabalho e não apenas da 

iluminação criativa. Na tentativa de descrever a essência da sua profis-

são, Sebastião Rodrigues afirmava:

“O ponto de partida do meu trabalho é sempre a comunicação. Por 

exemplo, para um cartaz ou exposição, dão-me determinados elemen-

tos e eu tenho que organizar esses elementos em determinado espaço 

e comunicar às pessoas as ideias que me foram transmitidas, da forma 

mais clara... e eu creio que, da forma mais simples, interpretando, à 

minha maneira, essas informações que me foram dadas, filtrando 

essas informações e transformando-as numa comunicação gráfica. (...) 

Dentro disto há muita interpretação pessoal, sempre... (...) Aí entra o 

que chamo o jogo, que é o hino às artes.” 56

E continuando, tenta descrever o seu processo de trabalho de uma forma 

mais pormenorizada, exemplificando com a maneira como concebeu 

dois cartazes, um para a exposição A Arte do Índio Brasileiro (IMAGEM 40) e 

outro para o Piccolo Teatro di Milano (IMAGEM 41).
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57  Idem, Ibidem.

“Posso exemplificar com alguns cartazes a minha maneira de trabalhar. (...) 

Para conceber um cartaz tento integrar-me dentro do espírito das obras. 

Depois escolho uns motivos (...) e sobre esses motivos trabalho sucessiva-

mente até encontrar, quanto a mim, a melhor maneira de o resolver. Estes 

estudos que aqui estão exemplificam, creio eu, razoavelmente bem toda a 

rotina que é necessária para chegar à conclusão final. Estão aqui duas ten-

tativas que não resultaram... até que cheguei a um princípio que me pare-

ceu possível, até que surgiu a maquete. (Muito embora tivesse feito duas 

anteriores, exactamente sobre as outras duas tentativas). E finalmente 

depois de trabalhado, e extraído da peça, esse motivo [fica] finalmente 

pronto (...) para ir para a arte final, digamos, para ir para o fabrico.”57

Com base neste testemunho e com base nas definições do processo de 

design, podemos descrever o processo de trabalho de Sebastião Rodri-

gues como uma sucessão de seis etapas: o briefing/definição do problema, 

a investigação, a experimentação, a apresentação ao cliente (avaliação), a 

execução e a produção gráfica.

Em design gráfico todo o trabalho começa pela existência de uma 

necessidade que é necessário satisfazer. E essa necessidade, ou esse pro-

blema a resolver, tem que chegar ao designer da forma mais clara possí-

vel. Isso é normalmente feito numa reunião a que se chama briefing. 

Após o briefing, Sebastião Rodrigues procedia à investigação acerca 

do tema central do trabalho, de modo a poder conhecê-lo melhor, e 

deste modo, conseguir encontrar a solução ideal.

IMAGEM 40

Cartaz A Arte do Índio 
Brasileiro, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1966.

IMAGEM 41

Cartaz Piccolo Teatro di 
Milano, Fundação Calouste 
Gulbenki-an/Instituto Italiano 
de Cultura em Portugal, 1967.



573 capítulo 6 · especificidades do design de sebastião rodrigues

58  Idem, Ibidem.

Podemos afirmar que o resultado da actividade de design gráfico cons-

titui uma síntese de ideias, em que um grafismo constitui uma represen-

tação clara do tema que trata, mas ao mesmo tempo, reúne uma diversi-

dade de possibilidades interpretativas. E por este facto, é imprescindível 

que o designer seja profundo conhecedor do assunto central do objecto 

de comunicação para o qual contribui. Neste sentido, existem testemu-

nhos que revelam que Sebastião Rodrigues não concebia, por exemplo, 

uma capa de um livro sem antes ter lido o conteúdo, pois só assim esta-

ria em condições de fielmente representar o próprio livro. E mesmo 

assim, esta representação seria sempre algo subjectivo e susceptível.

“Nas capas dos livros, para além da clareza e legibilidade, surge um 

outro aspecto que é o da interpretação do texto, que é um aspecto 

muito cativante, mas bastante ingrato, na medida em que a interpre-

tação do gráfico, a interpretação do texto para a ilustração das capas é 

sempre melindrosa e muito pessoal. Por isso, creio que discutível. 

Estão aqui estes exemplos de dois livros [“Os Anões Gigantes” de Gisela 

Elsner, Editora Arcádia e “Noite Bengali” de Mircea Eliade, Editora 

Ulisseia], em que realmente tentei ser o mais claro e o mais simples 

possível, na medida em que forneci ao público uma imagem do que 

está dentro da obra. E, no entanto, penso que nem sempre é possível 

a um gráfico interpretar totalmente, com toda a propriedade, o que o 

autor escreveu.”58

IMAGEM 42

Capa do livro Os Anões 
Gigantes de Gisela Elsner, 
Editora Arcádia, 1965.

IMAGEM 43

Capa do livro Noite Bengali  
de Mircea Eliade, Editora 
Ulisseia, 1961
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59  Idem, Ibidem.
60  “S.R. «S.R.»”, In Sebastião 

Rodrigues: Designer. Lisboa, 

Fundação Calouste 

Gulbenkian: 1995, p. 91.

Talvez devido a esta necessidade de profunda investigação, haja rela-

tos de que o processo de trabalho de Sebastião Rodrigues era bastante 

moroso. 

Neste processo de investigação, importa ainda referir as recolhas 

etnográficas que o designer fazia, sem finalidade aparente, acreditando 

que os elementos recolhidos iriam, mais tarde, servir-lhe como mote 

para as suas criações gráficas.

“(...) já há muitos anos que utilizo no meu trabalho formas de ori-

gem popular que vou recolhendo em museus de cidades, vilas... e 

em geral em feiras, pelo país. Formas essas que vou guardando. 

Folhas soltas, sebentas... e mais tarde quando tenho necessidade 

consulto-a e muitas vezes serve para o meu trabalho. E acho muito 

útil o tempo que às vezes perco pelo país, em viagem, visitando 

feiras, conhecendo pessoas, falando com artistas populares, olei-

ros, bonequeiros, cesteiros, etc. Têm servido muito ao meu traba-

lho esses contactos que eu tenho mantido ao longo dos anos com 

essas pessoas.” 59

Após a investigação acerca do tema do trabalho, há que proceder à expe-

rimentação, com vista à obtenção de soluções. É nesta fase do processo 

de design que a criatividade desempenha um papel de maior relevo, 

uma vez que é aqui que se lançam ideias e se define o conceito do objecto 

gráfico a produzir. No que diz respeito a esta etapa, sabe-se que o desig-

ner tinha ideias em variadas situações e que as registava em variados 

suportes. É frequente encontrar esboços seus em pequenos pedaços de 

papel, envelopes usados ou guardanapos de papel. Sebastião Rodrigues 

defendia a ideia de que um designer deveria guardar todos os esboços 

que produzisse, pois, posteriormente, esses esboços poderiam vir a cons-

tituir a matéria principal de um objecto gráfico.

“(...) qualquer pequeno esboço que se faça (...) deve guardar-se sempre. 

Porque às tantas não gosta, mas passado um ano vai ver por aqui e um 

tipo recupera. Isto são as minhas fichas de trabalho, pequenos esbo-

ços. E é assim, a pessoa começa por fazer uma coisinha e depois vai 

por aí fora. Às vezes guarda isto e deixa estar assim uns dias a amadu-

recer, e depois ou sai ou não sai.”60

IMAGEM 44

Desenhos de estudo  
de Sebastião Rodrigues,  
onde é possível perceber 
registos e influências  
da arte popular.
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61  A identificação de 

motivos “recorrentes” na 

obra de Sebastião Rodrigues 

foi introduzida na Exposição 

“Sebastião Rodrigues 

Designer”, em 1995, pelo 

comissário José Brandão,  

que reconhece a necessidade 

do seu aprofundamento. 

“Faltará ainda proceder-se  

a um estudo minucioso  

das fontes culturais, 

etnográficas, gráficas, 

tipográficas e técnicas,  

que aqui só pudemos 

aflorar”. José Brandão,  

In Sebastião Rodrigues, 

Designer. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 9.

Estes conjuntos de esboços, juntamente com as suas recolhas de cariz 

popular e arqueológico, constituíam uma espécie de base de dados ou 

banco de imagens às quais o designer recorria, para proceder à criação 

dos seus objectos de comunicação visual. Devido a esta reutilização, é 

possível encontrar na sua obra um conjunto de elementos visuais “recor-

rentes”61, que vão sendo utilizados em variadas ocasiões, e com peque-

nas variações na utilização, na forma e na cor.

No processo de trabalho de Sebastião Rodrigues há a destacar a capa-

cidade criativa do designer e a capacidade de, muitas vezes, surpreender 

com o resultado inesperado das suas criações. É de consenso geral a ideia 

de que a sua obra é detentora de grande qualidade, tanto a nível concep-

tual como a nível de execução prática. No entanto, há exemplos em que 

o resultado final é surpreendente, devido ao caminho criativo não óbvio. 

Pode, assim, dizer-se que Sebastião Rodrigues usa um pensamento late-

ral, na acepção de Edward de Bono, na criação de alguns dos objectos 

gráficos que lhe são solicitados. 

Um trabalho bem exemplificativo do que aqui afirmamos é o car-

taz Dia Internacional dos Museus 1983 (IMAGEM 32, página 562), cujo motivo 

gráfico principal são dois pássaros. À primeira vista o elemento ilus-

trativo não tem relação nenhuma com o conteúdo do objecto gráfico. 

Destina-se a anunciar o Dia Internacional dos Museus (18 de Maio), 

não tendo ligação nenhuma à ornitologia. Uma justificação possível 

para esta utilização pode estar no facto de os pássaros transmitirem 

alegria e música, e neste sentido, darem uma ideia de festividade e 

celebração. A imagem utilizada constitui, portanto, um recurso cria-

tivo fora do comum, e revela um pensamento alternativo, lateral, 

àquilo que seria de esperar, evidenciando, deste modo, a personali-

dade criativa distinta do designer.

Há também a referir, nesta fase de experimentação, que o trabalho de 

Sebastião Rodrigues conduz, na generalidade, a uma depuração das for-

mas e a uma geometrização dos elementos. Em diversos casos, é possível 

acompanhar, através dos esboços de base de determinada obra, a evolu-

ção de um motivo figurativo para outro mais simplificado, mais ade-

quado à reprodução gráfica, mas, ainda assim, contendo todos os ele-

mentos essenciais à expressividade da representação. Observe-se a este 

propósito, por exemplo, a evolução do desenho do leão que serviu de 

base à capa do Almanaque de Agosto de 1960 (IMAGEM 45). 
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62  Henrique Cayatte,  

“O jogo do desenho”,  

In Sebastião Rodrigues designer. 

Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão], p. 56.

A justificar esta tendência para a geometrização, pode estar a frase 

que Sebastião lançou a Henrique Cayatte, “um dia no meio de um traba-

lho”, quando o designer, ainda estudante, o ajudava no seu atelier e o 

submergia de perguntas sobre a profissão: “Sabe, Henrique, a verdade é 

que eu não sei desenhar.”62 

Ainda que não se conheça bem o contexto desta afirmação, sabe-se 

que a sua interpretação não pode ser literal. Talvez Sebastião Rodrigues 

se referisse a um tipo de desenho mais figurativo, porque o facto de não 

saber desenhar não corresponde à verdade e, a comprová-lo, está toda a 

sua obra.

Após toda esta experimentação, e alcançado um resultado satisfatório, 

há que apresentar uma proposta ao cliente, materializada numa 

maquete, que deverá ser elaborada com algum rigor e conter todos os 

elementos essenciais. Entre a experimentação e a apresentação ao cliente 

ocorrem, por vezes, ciclos interactivos e repetidos de troca de informa-

ção, destinados a permitir a chegada ao resultado final, que nem sempre 

é alcançado às primeiras tentativas.

Todo o trabalho de Sebastião Rodrigues era caracterizado por uma 

obsessão pelo rigor e pelo detalhe, e deste modo, as maquetes apresenta-

das, nesta fase, eram elaboradas com o maior cuidado e qualidade.

Posteriormente a estes ciclos preparativos, há que proceder à execu-

ção ou implementação do projecto, e começar a dar-lhe a forma defini-

tiva. É encontrada a forma final do motivo gráfico, com toda a depuração 

e geometrização, caso seja baseado no desenho, ou é preparada a fotogra-

fia, enquadrando-a, ampliando-a, manipulando-a, ou fazendo as másca-

ras necessárias ao seu recorte. São também preparados os elementos 

tipográficos e feita toda composição e montagem, de modo a deixar o 

trabalho pronto para a produção na gráfica.

Como referimos no sub-capítulo anterior “Carácter Oficinal”, Sebas-

tião Rodrigues juntava, muitas vezes, estas etapas de implementação e 

produção, indo para a gráfica, fazendo experiências e tomando decisões 

“à boca da máquina” e em diálogo com os impressores.

Resumidamente, podemos concluir que o trabalho e o processo cria-

tivo de Sebastião Rodrigues se baseiam numa atitude de contínua inves-

tigação e busca pela perfeição.
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IMAGEM 45

Desenhos de estudo 
que serviram de base  
ao design da capa  
da revista Almanaque,  
de Agosto de 1960.
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63  Um dia na vida de Sebastião 

Rodrigues [Registo de vídeo]. 

Lisboa: RTP, 1969.
64  Sebastião Rodrigues,  

In Falando do Ofício: Exposição  

Ver Artes Gráficas. Lisboa: 

Soctip Editora, 1989, p. 64.
65  TL “Os meus olhos 

despertaram para o humor 

num projecto no início dos 

anos 70, quando fui a uma 

exposição lectiva no Royal 

College of Art de Londres. 

Um estudante tinha 

projectado uma carta para  

o professor de ilustração 

Bobby Gill, relativa à sua 

óptica. Era enorme e dizia 

em letras bastante altas: 

“Querido Bobby – os seus 

óculos estão prontos para  

vir buscar.” Vendo trabalho 

como este fez-me perceber 

que a comunicação pode 

fazer mais do que 

comunicar. Pode animar, 

iluminar e enriquecer.”

James Beveridge, Laughter,  

the best medicine 1992. 

Consult. em 06/08/2012. 

Disponível em www: <http://

www.eyemagazine.com/

review/article/laughter-the-

best-medicine>.

“Na nossa profissão o importante é realmente fazer sempre as coisas o 

melhor possível e estudar. Estudar muito. Não no sentido académico, 

mas mais no sentido da descoberta e da alegria.63

Sendo que esta busca nunca deve perder de vista o fim último de cada 

objecto criado, que é o de dispor elementos em composições gráficas 

cujo fim último é o de comunicar e assim servir o público.

“(...) administro organizo e desenho com a maior parcimónia os mais 

diversos símbolos, para os dispor da melhor maneira que sei em varia-

díssimos espaços; além da parcimónia, também utilizo a alegria, um 

certo olhar, o jogo e sempre o espírito de serviço, tentando que a 

comunicação (que de comunicação se trata) tenha a mais limpa emis-

são e a mais clara recepção.”64 

5. Humor e inteligência no design gráfico

“My eyes were opened to humour in design in the early 1970s when I 

went to a degree show at London’s Royal College of Art. One student 

had designed a letter to the illustration tutor Bobby Gill from her 

optician. It was enormous and said in letters a foot high: “Dear Bobby 

– your glasses are ready for collection”. Seeing work like that made me 

realise that communication can do more than communicate. It can 

enliven, enlighten and enrich.”65

No campo das especificidades do design de Sebastião Rodrigues, conside-

ramos pertinente referir os aspectos do humor e da inteligência no 

design gráfico, por consideramos que são características transversais ao 

trabalho do designer.

Tal como referimos anteriormente, o design gráfico é considerado uma 

das actividades mais criativas que o ser humano pode realizar e um dos 

aspectos mais ricos, mais criativos e mais difíceis de alcançar na comu-

nicação gráfica é aquilo a que na língua inglesa se chama “wit”. A pala-

vra “wit” é de difícil tradução para a língua portuguesa, e diz respeito a 

conceitos como “inteligência, compreensão, entendimento; talento, 
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66  Armando de Morais, 

Dicionário Inglês-português.  

3.ª ed. Porto: Porto Editora, 

2001. 
67  Tal como é sugerido  

na obra A smile in the mind.  

Beryl Mcalhone e David 

Stuart, A Smile in the Mind: 

Witty thinking in graphic 

design. London e New York: 

Phaidon, 2008.

engenho, capacidade mental; perspicácia, finura; vivacidade de espírito; 

graça, espírito; pessoa de espírito”66.

Por outras palavras podemos considerar que o “wit” no design se trata 

de um “factor-x” relacionado com o humor e com a perspicácia na cria-

ção de mensagens e na descodificação das mesmas pelo receptor. Trata-

-se, assim, de um tipo de design cuja mensagem não é exposta directa-

mente, mas antes colocada de uma maneira original, que pressupõe uma 

interpretação, por parte do receptor, e que, geralmente, convoca um 

sorriso67, por expressar uma piada ou simplesmente por proporcionar 

um certo prazer nessa descodificação.

Uma possível tradução para o conceito de “wit” pode ser a palavra 

“perspicácia” ou inteligência. Podemos assim, utilizar os termos “design 

perspicaz” e “pensamento perspicaz” para significar este tipo de design 

gráfico que convoca a inteligência e a interactividade do receptor para 

ser totalmente comunicado.

Madame de Stael definia o conceito de “wit” afirmando que a “perspi-

cácia reside em reconhecer semelhanças entre coisas que diferem e as 

diferenças entre coisas que são parecidas”. Mark Twain, por seu lado, 

afirma que “wit é o casamento súbito de ideias que, antes da sua junção, 

não se percebia que tinham qualquer relação”.

Conceber uma solução “perspicaz” ou desvendá-la, significa que se 

tem que possuir na mente mais do que um conceito em simultâneo. 

(Esta pode até ser uma boa forma de exercitar as faculdades mentais e a 

inteligência). Na presença de um trabalho de design deste tipo, duas 

emoções têm que ser experienciadas: o reconhecimento e a surpresa, 

pelo que este tipo de trabalhos possui, geralmente, dois elementos que 

são o “familiar” e o “jogo”. Estas duas características têm que ser usadas 

em doses equilibradas para garantir o sucesso da comunicação. Se uma 

solução perspicaz envolve uma grande dose de reconhecimento mas 

pouca surpresa, a solução será óbvia e fraca. Se, pelo contrário, a solução 

envolver uma grande quantidade de surpresa, mas pouco reconheci-

mento, poderá ser confusa, enigmática e indecifrável para a maioria das 

pessoas, levando à ansiedade e a um sentimento de falhanço. Se envolver 

grande quantidade de familiaridade e simultaneamente de surpresa, 

então a solução terá sucesso.

Este tipo de comunicação “perspicaz” tem uma relação com o humor. 

Para os autores de A Smile in the Mind, é mesmo uma subdivisão do 
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68  Idem, p.16.

humor68. Ainda que a “perspicácia” seja muitas vezes humorística, 

isso não acontece sempre. Algumas ideias “perspicazes” provocam a 

gargalhada, outras o sorriso, outras respeito e outras admiração.

O “design perspicaz” apresenta inúmeras vantagens, uma vez que 

possui características que o predispõem a estabelecer uma maior liga-

ção com o receptor e a perdurar durante mais tempo na sua memória. 

Permite ganhar tempo, e o tempo do receptor é a dádiva mais preciosa 

que um designer pode dar a um cliente. Existem muitas estratégias 

gráficas para chamar a atenção das pessoas, mas a melhor maneira de 

ganhar tempo para a mensagem é oferecer algo que desperte a curio-

sidade. A curiosidade irá fazer com que o receptor faça um compro-

misso com o objecto de comunicação. Alguém que está intrigado, 

ficará com o assunto até que a curiosidade seja satisfeita. Isto faz com 

que, no “design perspicaz”, o receptor tenha, à partida, vontade de 

ouvir a mensagem, e a comunicação se inicie da melhor maneira 

possível.

Outro aspecto importante deste tipo de design prende-se com a parti-

cipação do receptor. O “design perspicaz” pressupõe um jogo, uma inte-

ractividade entre a mensagem e o receptor, que tem que decifrar parte 

dela, para que a mesma seja entendida. Neste seguimento, podemos tam-

bém afirmar que esta interactividade proporciona ao receptor o prazer 

da descodificação. As pessoas gostam de participar, e este tipo de design 

atribui-lhes um papel e cria um envolvimento, essencial à comunicação. 

O design perspicaz pressupõe que o receptor complete a mensagem, e 

este acto de completar é baseado na curiosidade intelectual, na vontade 

de entender, que segundo Arthur Koestler, deriva de um impulso tão 

básico como a fome ou o sexo. No seguimento deste papel do receptor, 

também podemos dizer que este tipo de comunicação dá uma sensação 

de recompensa e de satisfação pessoal ao indivíduo que consegue deci-

frar a mensagem.

Nem todo o design perspicaz é humorístico. Mas a maioria incita a 

um sorriso (explícito ou implícito). Sorrir e rir marcam os momentos 

mais apreciados da vida dos seres humanos, pelo que este tipo de 

comunicação diverte e se torna agradável. E por outro lado, o humor 

pode ser uma arma com bastante poder. Ao fazer sorrir o receptor, 

coloca-o do seu lado, porque o humor tem a capacidade de fazer ultra-
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passar as defesas normais. Paul Rand afirma que “O humor é uma 

maneira de estabelecer boa vontade, boa amizade, confiança e o 

estado mental correcto em relação a uma ideia ou um produto”69. Este 

poder de desarmar a oposição e baixar as barreiras normais foi reco-

nhecido por pessoas que praticam a arte da persuasão em diversos 

campos. Como afirma John Cleese, “Se eu te fizer rir, tu gostas mais 

de mim, o que te torna mais receptivo às minhas ideias, e se eu te 

puder persuadir a rir relativamente a uma afirmação minha, pelo 

riso, tu reconheces que é verdade”70.

Quando este tipo de comunicação é captada e entendida, a mesma 

produz um flash de entendimento e cria uma ligação. O design pers-

picaz baseia-se muito no prazer da decifração, o que cria uma cum-

plicidade entre emissor e receptor. Como afirmou Victor Borge, o 

humor é a distância mais curta entre duas pessoas. O “design perspi-

caz” estabelece uma ligação, no sentido de que “se compreendes isto, 

então és um de nós”. Ao mesmo tempo, este tipo de comunicação 

aprofunda o conhecimento, ou seja, é uma maneira de obter conhe-

cimento. Este tipo de design é mais memorizável, uma vez que uma 

ideia que acontece na mente fica na mente. As pessoas lembram-se 

do momento, do click, em que a comunicação se tornou clara nas suas 

mentes, e recriam esse pequeno prazer relembrando-o, ficando o 

evento como que gravado.

Exemplo deste tipo de design “perspicaz” é aquele que Steven Heller71 

nos apresenta: o logotipo para a revista Families, em que Herb Lubalin 

criou um símbolo que reforça o significado da palavra “family” (família). 

A figura dos “i’s” e do “l” que remetem para um conjunto de pessoas 

(família) constitui um ícone, um símbolo, comportando esse signifi-

cado secundário, que quando reconhecido, 

acrescenta um outro nível de apreciação. 

Trata-se de uma espécie de “trocadilho” visual, 

que geralmente funciona quando duas entida-

des diferentes se fundem para formar uma 

ideia (as letras que são, ao mesmo tempo, uni-

dades de escrita e símbolos visuais). O efeito 

assim produzido estimula o pensamento e 

sensação. Processo semelhante ocorre no logo-

tipo Mother and Child, do mesmo autor.

IMAGEM 46

Logotipo para a revista 
Families, Herb Lubalin,  
1980.

IMAGEM 47

Logotipo Mother and Child, 
Herb Lubalin, 1966.
Destinado a funcionar  
como título de uma revista, 
mas sem nunca ter chegado 
à sua função.

69  Idem, p.21.
70  Idem, Ibidem, p.21.
71  Steven Heller, Is There 

anything funny about graphic 

design? 2008. Consult. em 

06/08/2012. Disponível em 

www: <http://www.aiga.org/

is-there-anything-funny-

about-graphic-design/>.



olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal584

Na melhor das hipóteses, o design humorístico pode provocar a garga-

lhada, o sorriso ou provocar a necessidade de uma segunda observação. 

E, de facto, o objectivo da sagacidade e humor no design gráfico prende-

-se com a tentativa de subverter o subconsciente e ganhar quota de mer-

cado na memória. O humor é uma mnemónica, algo que nos ajuda (ou 

força) a relembrar, e que se pode manifestar em jogos de palavras, como 

slogans ou jingles ou jogos de imagens, como logótipos ou marcas.

Nos trabalhos gráficos de Sebastião Rodrigues, os melhores exemplos 

desta característica humor/inteligência do design estão presentes nas 

capas do Almanaque – o que se pode justificar pela natureza de sátira 

suave à sociedade portuguesa desta publicação. As capas em que melhor 

se nota este “jogo” são as de capricórnio, de carneiro e de boca/flor de 

laranjeira. A este propósito, pode ser relida a análise gráfica das mesmas 

no capítulo 5.
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S Í N T E S E  C O N C L U S I VA

Todas as especificidades apontadas para o trabalho de Sebastião Rodrigues 

constituem aspectos que conferem ao seu trabalho um carácter único e que 

o distinguem, de alguma forma, da generalidade do trabalho de outros 

designers do mesmo período. Estas especificidades prendem-se com aspec-

tos relacionados com o tratamento tipográfico (tanto ao nível da macrotipo-

grafia, como da microtipografia), com aspectos relacionados com o tipo de 

recursos visuais do designer (que influenciavam determinantemente a sua 

expressividade e o seu processo de trabalho), com aspectos ligados ao seu 

“carácter oficinal”, isto é, à sua proximidade com os agentes de produção 

gráfica, factor que influenciava também a sua expressividade e o seu pro-

cesso criativo. Outro aspecto específico é o seu processo de trabalho, e o 

modo como se desenrolava o próprio processo criativo e operativo. Por fim, 

um aspecto específico que enunciámos, prende-se com o humor e a inteli-

gência no design gráfico, que estão também relacionados com o processo 

criativo e com a linguagem do designer gráfico.

Todos estes aspectos diferenciam o trabalho de Sebastião Rodrigues, não 

só pela qualidade técnica, mas sobretudo pela qualidade expressiva. Por um 

lado, Sebastião Rodrigues era perfeito conhecedor do espírito do seu tempo 

e dos aspectos tecnológicos que servem de base à produção e impressão grá-

ficas, o que lhe permitia desenvolver um trabalho irrepreensível do ponto de 

vista técnico. Por outro lado, o facto de recorrer a motivos de origem popular 

e etnográfica, fazia com que a sua linguagem expressiva fosse única e isolada 

das demais. Não obstante, através da nossa investigação, pudemos perceber 

que esse tipo de apropriações não era exclusivo de Sebastião Rodrigues, e que 

já acontecia noutros autores em trabalhos relacionados com as políticas fol-

cloristas do Estado Novo. Através da observação do uso desses recursos, pude-

mos constatar que o próprio Sebastião Rodrigues também usava este tipo de 

elementos, geralmente, em trabalhos realizados para o SNI, ou sempre que 

a finalidade fosse a de apelar a um certo sentido de nacionalismo e de iden-

tidade portuguesa. No entanto, um aspecto diferenciador é o facto de Sebas-

tião Rodrigues usar este tipo de elementos de modo recorrente, isto é, repe-

tindo o seu uso, sem contudo perder o carácter único em cada utilização. 

Aspecto diferenciador, próprio da natureza disciplinar do design, é também 

a expressividade. Sebastião Rodrigues tinha uma linguagem muito própria, 

clara, limpa, objectiva e ao mesmo tempo “alegre”, comunicativa, chamativa, 

ou, numa única palavra, expressiva. Tal, faz com que, geralmente, seja rela-

tivamente fácil reconhecer e identificar um trabalho de sua autoria.
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Posicionamento da obra  
de Sebastião Rodrigues7

CAPÍTULO

“(…) temos de cumprir intensamente o presente, 

de forma lúcida, correcta e humana, para viver 

a vida que temos e a que eventualmente sobrar; 

será talvez essa a melhor maneira de servir o futuro.”

Sebastião Rodrigues, Falando do Ofício, 1986.
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N O T A  I N T R O D U T Ó R I A

Após a análise detalhada de obras do designer Sebastião Rodrigues, das 

conclusões dessa análise e das especificidades que foi possível enunciar 

através de toda a investigação, pensamos ser pertinente estudar o posi-

cionamento do designer, no percurso evolutivo do design gráfico. Assim, 

procuramos compreender a dimensão internacional da sua obra, ten-

tando demonstrar de que modo os contactos que teve com o contexto 

internacional se reflectiram no seu próprio percurso. 

E, sobretudo, tentamos também perceber o seu posicionamento no 

contexto português, comparando o seu trabalho com o de outros desig-

ners da mesma geração, de modo a encontrar pontos de semelhança e de 

diferença e a perceber de que modo esses pontos de diferença tornam o 

seu percurso especial e distinto, destacando-o de forma muito particular.

Por fim, referimos o legado de Sebastião Rodrigues, isto é, o conjunto de 

designers da geração imediatamente posterior, que se podem considerar 

continuadores do seu tipo de trabalho, e que do designer receberam algum 

tipo de influência, e constituíram testemunho da sua maneira de fazer.

1. A dimensão internacional  

do design de Sebastião Rodrigues

Por tudo o que foi anteriormente referido no capítulo 4, podemos 

constatar que Sebastião Rodrigues tinha um lugar no panorama 

internacional, que se comprova pelo facto de o seu trabalho ter apa-

recido em publicações e em exposições internacionais, e de ter 

obtido prémios também internacionais. Tal pressupõe que existia 

um contacto do designer com o exterior, mantido através de publica-

ções e das viagens que realizou (a maioria delas em contexto profis-

sional para montagem de exposições). Através da análise deste con-

tacto de Sebastião Rodrigues com o exterior, pudemos construir  

Posicionamento da obra  
de Sebastião Rodrigues 7

CAPÍTULO
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o QUADRO 1 “Dimensão Internacional”, que aglutina os países com que Sebas-

tião Rodrigues terá contactado e os designers mais relevantes de cada um 

desses países, seus contemporâneos, e portanto, possíveis influenciadores.

Com base neste quadro, procedemos à recolha de trabalhos de 

alguns destes designers que constituíram uma base de comparação 

entre a obra de Sebastião Rodrigues e a dos seus pares internacionais.1

REINO UNIDO EUA ITÁLIA ESPANHA FRANÇA HOLANDA FINLÂNDIA SUÉCIA SUÍÇA ALEMANHA BRASIL

Jan Tschicold
[1902 - 1974]

Stanley Morison 
[1889  -  1967]

Herbert Spencer
[1924 - 2002]

Ken Garland 
[n. 1929]

FHK Henrion
[1914 - 1990]

Tom Eckersley
[1914 - 1997]

Alan Fletcher
[1931 - 2006]

Colin Forbes 
[n. 1928]

Bob Gill 
[1931]

Abram Games
[1914 - 1996]

George Him
[1900 - 1982]

Francis Meynell
[1891 - 1975]

Hans Schmoller
[1916 - 1987]

John Sewel
[1926 - 1981]

Hans Schleger
[1898 - 1970]

Ladislav Sutnar
[1897 - 1976]

Ben Shahn
[1898 - 1969]

Alexey 
Brodovich
[1898 - 1971]

Herbert Bayer
[1900 - 1985]

Lester Beall
[1903 - 1969]

Herbert Matter
[1907 - 1984]

Will Burtin
[1908 - 1972]

Louis 
William Golden
[1911 - 1959]

Bradbury 
Thompson
[1911 - 1995] 

Saul Steinberg
[1914 - 1999] 

Paul Rand
[1914 - 1996]

Alvin Lustig
[1915 - 1955]

Herbert Lubalin
[1918 - 1981] 

Dorfsman
[1918 - 2008] 

Saul Bass
[1920 - 1996]

Louis Danziger
[n. 1923]

George Tscherny
[n. 1924]

Henry Wolf
[1925 - 2005] 

Push Pin Studio
[1954]

Franco 
Grignanni
[1908 - 1999]

George Giusti
[1908 - 1990]

Leo Lionni
[1910 - 1999]

Pino Tovaglia
[1923 - 1977]

Max Huber
[1919 - 1992]

Bruno Munari
[1907 - 1998]

Giovanni Pintori
[1912 - 1999]

Ricard Giralt 
Miracle
[1911 - 1994]

Cirici Pellicer
[1914 - 1983]

Manolo Prieto
[1912 - 1991]

Josep Artigas
[1919 - 1992]

Antoni Morillas
[1932 - 1983]

Josep  
Pla - Narbona
[n. 1928]

Julian 
Santamaria
[n. 1930]

Tomás Vellvé
[1927 - 1998]

A.M. Cassandre
[1901 - 1968]

Paul Colin
[1892 - 1985]

Jean Carlu
[1900 - 1997]

Charles Loupot
[1892 - 1962]

Raymond 
Savignac
[1907 - 2002]

Marcel Jacno
[1904 - 1989]

Pierre Faucheux
[1924 - 1999]

Robert Massin
[n. 1925]

Roman 
Cieslewicz
[1930 - 1996]

Willem 
Sandberg
[1897–1984]

Otto Treumann
[1919 - 2001]

Dick Elffers
[1910 - 1990]

Alexander 
Verbene
[1924 - 2009]

Jan Van 
Krimpen
[1892 - 1958]

Charles 
Jongejans
[1918 - 1995]

Jan Bons
[1918 - 2012]

Wim Crouwel
[n. 1928]

Pieter Brattinga
[1931 - 2004]

Erik Bruun
[n. 1926]

Tove Jansson
[1914 - 2001]

Jukka Pellinen
[1925 - 2011]

Timo Sarpaneva
[1926 - 2006]

Aleksander 
Lindberg

Kosti Aukusti 
Antikainen
[1930  -  1980] 

Martti August 
Mykkänen
[n. 1926]

Olli Stelander
[…  -  …]

Olle Eksell
[1918 - 2007]

Anders 
Beckman
[1907 - 1967]

Lars Bramberg
[n. 1920]

Adolf Hallman
[1893 - 1968]

Rolf Lagerson
[n. 1925]

Stig Lindberg
[1916 - 1982]

John Melin
[1921 - 1992]

Anders Österlin
[1926 - 2011]

Fritjof Pedersén
[1923 - 1994]

Max Bill
[1908 - 1994]

Josef Muller - 
Brockmann
[1914 - 1996]

Karl Gerstner
[n. 1930]

Celestino Piatti
[1922 - 2007]

Armin 
Hoffmann
[n. 1920]

Ernst Keller
[1891 - 1968]

Richard Paul 
Lohse
[1902 - 1988]

Hans Neuburg
[1904 - 1983]

Emil Ruder
[1914 - 1970]

Carlo L. Vivarelli
[1919 - 1986]

Tschicold
[1902 - 1974]

Otl Aicher
[1922 - 1991]

Inge Scholl
[1917 - 1998]

Anton 
Stankowsky
[1906 - 1998]

Lucian Bernhard
[1883 - 1972]

Richard Blank
[1901 - ...]

Karl Oskar Blase
[n. 1925]

Fritz Helmuth 
Ehmcke
[1878 - 1965]

Hermann 
Eidenbenz
[1902 - 1993]

Michael 
Engelmann
[1928 - 1966]

John Heartfield
[1891 - 1968]

Hans Georg 
Hillmann
[1925 - 2014]

Albert Kapr
[1918 - 1995]

Hanns Lohrer
[1912 - …]

Richard Roth
[1907 - …]

Hans Schweiz
[n. 1924]

Hermann Zapf
[n. 1918]

Wolf 
Zimmermann
[1925 - ...]

Eugénio Hirsch
[1923 - 2001]

Marius 
Lauritzen Bern
[n. 1930]

Gian Calvi
[n. 1938]

Jayme Cortez
[1926 - 1987]

Beatriz Feitler
[1938 - 1982]

Sergio Jaguaribe
[n. 1932]

Aloisio Sergio 
Magalhães
[1927 - 1982]

Glauco 
Rodrigues
[1929 - 2004]

Zoltán Ostiffy 
Salkovits
[n. 1917] 

Maria Vieira
[n. 1927]

QUADRO 1

“Dimensão 
Internacional”. 
Principais países 
com que Sebastião 
Rodrigues 
contactou e 
designers de relevo 
dos mesmos 
países.
Fonte: A autora.

1  Tanto o quadro como  

a recolha de obras não 

representam mais do que 

uma amostra de design 

gráfico nas várias 

localizações, sem a 

pretensão de se constituir 

como um directório.
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Os trabalhos recolhidos são essencialmente cartazes e capas de 

livros, por duas razões: a primeira de ordem prática, porque é o tipo 

de trabalho mais divulgado e acessível nas publicações e na web. A 

segunda, de ordem operacional, por estes serem o tipo de objectos grá-

ficos mais fáceis de analisar, visto serem constituídos por uma única 

superfície e não por conjuntos de páginas, como é o caso dos livros. 

REINO UNIDO EUA ITÁLIA ESPANHA FRANÇA HOLANDA FINLÂNDIA SUÉCIA SUÍÇA ALEMANHA BRASIL

Jan Tschicold
[1902 - 1974]

Stanley Morison 
[1889  -  1967]

Herbert Spencer
[1924 - 2002]

Ken Garland 
[n. 1929]

FHK Henrion
[1914 - 1990]

Tom Eckersley
[1914 - 1997]

Alan Fletcher
[1931 - 2006]

Colin Forbes 
[n. 1928]

Bob Gill 
[1931]

Abram Games
[1914 - 1996]

George Him
[1900 - 1982]

Francis Meynell
[1891 - 1975]

Hans Schmoller
[1916 - 1987]

John Sewel
[1926 - 1981]

Hans Schleger
[1898 - 1970]

Ladislav Sutnar
[1897 - 1976]

Ben Shahn
[1898 - 1969]

Alexey 
Brodovich
[1898 - 1971]

Herbert Bayer
[1900 - 1985]

Lester Beall
[1903 - 1969]

Herbert Matter
[1907 - 1984]

Will Burtin
[1908 - 1972]

Louis 
William Golden
[1911 - 1959]

Bradbury 
Thompson
[1911 - 1995] 

Saul Steinberg
[1914 - 1999] 

Paul Rand
[1914 - 1996]

Alvin Lustig
[1915 - 1955]

Herbert Lubalin
[1918 - 1981] 

Dorfsman
[1918 - 2008] 

Saul Bass
[1920 - 1996]

Louis Danziger
[n. 1923]

George Tscherny
[n. 1924]

Henry Wolf
[1925 - 2005] 

Push Pin Studio
[1954]

Franco 
Grignanni
[1908 - 1999]

George Giusti
[1908 - 1990]

Leo Lionni
[1910 - 1999]

Pino Tovaglia
[1923 - 1977]

Max Huber
[1919 - 1992]

Bruno Munari
[1907 - 1998]

Giovanni Pintori
[1912 - 1999]

Ricard Giralt 
Miracle
[1911 - 1994]

Cirici Pellicer
[1914 - 1983]

Manolo Prieto
[1912 - 1991]

Josep Artigas
[1919 - 1992]

Antoni Morillas
[1932 - 1983]

Josep  
Pla - Narbona
[n. 1928]

Julian 
Santamaria
[n. 1930]

Tomás Vellvé
[1927 - 1998]

A.M. Cassandre
[1901 - 1968]

Paul Colin
[1892 - 1985]

Jean Carlu
[1900 - 1997]

Charles Loupot
[1892 - 1962]

Raymond 
Savignac
[1907 - 2002]

Marcel Jacno
[1904 - 1989]

Pierre Faucheux
[1924 - 1999]

Robert Massin
[n. 1925]

Roman 
Cieslewicz
[1930 - 1996]

Willem 
Sandberg
[1897–1984]

Otto Treumann
[1919 - 2001]

Dick Elffers
[1910 - 1990]

Alexander 
Verbene
[1924 - 2009]

Jan Van 
Krimpen
[1892 - 1958]

Charles 
Jongejans
[1918 - 1995]

Jan Bons
[1918 - 2012]

Wim Crouwel
[n. 1928]

Pieter Brattinga
[1931 - 2004]

Erik Bruun
[n. 1926]

Tove Jansson
[1914 - 2001]

Jukka Pellinen
[1925 - 2011]

Timo Sarpaneva
[1926 - 2006]

Aleksander 
Lindberg

Kosti Aukusti 
Antikainen
[1930  -  1980] 

Martti August 
Mykkänen
[n. 1926]

Olli Stelander
[…  -  …]

Olle Eksell
[1918 - 2007]

Anders 
Beckman
[1907 - 1967]

Lars Bramberg
[n. 1920]

Adolf Hallman
[1893 - 1968]

Rolf Lagerson
[n. 1925]

Stig Lindberg
[1916 - 1982]

John Melin
[1921 - 1992]

Anders Österlin
[1926 - 2011]

Fritjof Pedersén
[1923 - 1994]

Max Bill
[1908 - 1994]

Josef Muller - 
Brockmann
[1914 - 1996]

Karl Gerstner
[n. 1930]

Celestino Piatti
[1922 - 2007]

Armin 
Hoffmann
[n. 1920]

Ernst Keller
[1891 - 1968]

Richard Paul 
Lohse
[1902 - 1988]

Hans Neuburg
[1904 - 1983]

Emil Ruder
[1914 - 1970]

Carlo L. Vivarelli
[1919 - 1986]

Tschicold
[1902 - 1974]

Otl Aicher
[1922 - 1991]

Inge Scholl
[1917 - 1998]

Anton 
Stankowsky
[1906 - 1998]

Lucian Bernhard
[1883 - 1972]

Richard Blank
[1901 - ...]

Karl Oskar Blase
[n. 1925]

Fritz Helmuth 
Ehmcke
[1878 - 1965]

Hermann 
Eidenbenz
[1902 - 1993]

Michael 
Engelmann
[1928 - 1966]

John Heartfield
[1891 - 1968]

Hans Georg 
Hillmann
[1925 - 2014]

Albert Kapr
[1918 - 1995]

Hanns Lohrer
[1912 - …]

Richard Roth
[1907 - …]

Hans Schweiz
[n. 1924]

Hermann Zapf
[n. 1918]

Wolf 
Zimmermann
[1925 - ...]

Eugénio Hirsch
[1923 - 2001]

Marius 
Lauritzen Bern
[n. 1930]

Gian Calvi
[n. 1938]

Jayme Cortez
[1926 - 1987]

Beatriz Feitler
[1938 - 1982]

Sergio Jaguaribe
[n. 1932]

Aloisio Sergio 
Magalhães
[1927 - 1982]

Glauco 
Rodrigues
[1929 - 2004]

Zoltán Ostiffy 
Salkovits
[n. 1917] 

Maria Vieira
[n. 1927]
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REINO UNIDO

IMAGEM 1

Bob Gill, cartaz Sports  
and Gala Day Baby Show.

IMAGEM 2

Herbert Matter, cartaz 
Forecast: Ther’s a world  
of aluminium in the wonderful 
world of tommorrow.

IMAGEM 3

Tom Eckersley, cartaz  
London College of Printing

IMAGEM 4

Tom Eckersley, cartaz 
International Tourist Year, 
1967.

IMAGEM 5

Tom Eckersley, cartaz  
Please return that  
overdue library book now.

IMAGEM 9

Alexei Brodovitch, Páginas  
da revista Harper’s Bazaar.

IMAGEM 10

Saul Bass, cartaz  
The Man with the golden arm.

IMAGEM 11

Saul Bass, cartaz Its a mad, 
mad, mad, mad world.

EUA [PÁGINA SEGUINTE]

IMAGEM 6

Alvin Lustig, capa  
The Princess of Cleeves, 
Madamme de Lafayette.

IMAGEM 7

Alvin Lustig, capa  
Three Lives, Gertrude Stein.

IMAGEM 8

Ben Shahn, capa Print.

IMAGEM 12

Paul Rand, capa  
Modern Art in your life.

IMAGEM 13

Paul Rand, capa
Love against hate,  
Karl Menninger.

IMAGEM 14

Lester Beall, cartaz
Biosulfa, effective oral 
antibiotic theraphy.

1 2

4 5

3
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ITÁLIA

IMAGEM 15

Franco Grignanni,  
cartaz Guaiacalcium

IMAGEM 16

Franco Grignanni,  
cartaz Alfieri & Lacroix, 
Tipolitozincografia in Milano.

IMAGEM 17

George Giusti, capa  
de revista Holiday, 1964.

IMAGEM 18

George Giusti, capa  
de revista Graphis n.º 87.

15

17

19 20 21 22

16

18
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FRANÇA

IMAGEM 23

Cassandre, cartaz Dubonnet.

IMAGEM 24

Cassandre, cartaz 
L’Atlantique.

IMAGEM 25

Paul Colin cartaz Afrique 
Occidentale Française.

IMAGEM 26

Robert Massin, páginas de 
publicação em que é 
explorada a expressividade 
dos caracteres.

IMAGEM 27

Raymond Savignac, cartaz 
Quinzaine de la Laine, 1951.

IMAGEM 28

Raymond Savignac, cartaz 
Monsavon au lait

IMAGEM 29

Raymond Savignac, cartaz 
Het Laaste nieuws.

IMAGEM 30

Raymond Savignac, cartaz 
France comes to Texas, 1957.

ESPANHA

IMAGEM 19

Josep Pla-Narbona, capa  
de calendário-programa  
5.º Congresso Nacional  
de Artes Gráficas, 1966.

IMAGEM 20

Ricard Giralt Miracle,  
capa do catálogo  
Editorial Omega, 1967.

IMAGEM 21

Julian Santamaria,  
cartaz Exposicion Nacional  
de Bellas Artes, 1960.

IMAGEM 22

Tomas Vellvé, cartaz 
Quincena blanca del algodón.

23

26

28 29 30

27

24 25



598 olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal

FINLÂNDIA

IMAGEM 31

Erik Bruun, cartaz  
Jaffa (bebida).

IMAGEM 32

Erik Bruun, cartaz  
Step Hartwall.

IMAGEM 33

Tapani Aartomaa,  
cartaz Stop!.

IMAGEM 34

Tapani Aartomaa,  
cartaz 20 Mi Dzynaroowe 
Biennale Plakatu.

IMAGEM 35

Tapani Aartomaa,  
cartaz Landen X 
Julistebiennale.

IMAGEM 38

Wim Crowel, cartaz  
Efficiency beuers,  
1964.

HOLANDA

IMAGEM 36

Dick Elffers, cartaz  
Holland festival,  
1963.

IMAGEM 39

Otto Treumann, cartaz 
Haarlemse architecten 
exposern.

IMAGEM 37

Otto Treumann, cartaz 
Congresso Telecomunicate, 
1962.

31

34

36 37 38 39

35

32 33
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SUÍÇA

IMAGEM 40

Celestino Piatti, cartaz  
Potent Optilets.

IMAGEM 41

Celestino Piatti, cartaz  
Das Taschen buch für 
Anspruchs Volle.

IMAGEM 42

Karl Gerstner, cartaz  
Auch Du bist Liberal.

IMAGEM 43

Max Bill, cartaz USA Baut – 
Kunstgewerbemuseum Zürich, 
1945.

IMAGEM 44

Josef Müller-Brockmann, 
cartaz Beethoven, 1955.

IMAGEM 45

Josef Müller-Brockmann, 
cartaz Beethoven, 1955.

IMAGEM 46

Josef Müller-Brockmann, 
cartaz Internationale  
Juni-Fest Wochen 1962, 1962.

IMAGEM 47

Josef Müller-Brockmann, 
cartaz Stadttheater.

IMAGEM 48

Josef Müller-Brockmann, cartaz 
Anthologie de musique suisse.

40

42

46 47 48

43 44 45

41
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ALEMANHA

IMAGEM 49

Tschichold, cartaz  
Die Neue Typographie, 1928.

IMAGEM 50

Anton Stankowsky, cartaz 
Motores ayudantes del 
hombre.

IMAGEM 51

Anton Stankowsky, cartaz 
11th Olympic Congress, 1981.

IMAGEM 52

Otl Aicher, cartaz 
Olympischer Fackellauff 1972,

IMAGEM 53

Anton Stankowsky, cartaz 
Weltspartg 1978, 1978.

58 59 60 61

49

51 52 53

50
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SUÉCIA

IMAGEM 58

Anders Beckmann, capa  
do livro Hemslöd, 1955.

IMAGEM 59

Lars Bramberg, cartaz acerca 
das condições de trabalho, 
1964.

BRASIL

IMAGEM 54

Gian Calvi, capa  
Drummond, Versiprosa.

IMAGEM 54B

Eugénio Hirsch, capa  
O Amante de Lady Chatterly, 
D.H. Lawrence.

IMAGEM 55

Eugénio Hirsch, capa  
Lolita, Vladimir Nabokov.

IMAGEM 56

Eugénio Hirsch, capa  
Vaca de Nariz Sútil,  
Campos de Carvalho.

IMAGEM 57

Capa da Revista Senhor, 
Dezembro de 1959.

IMAGEM 60

Rolf Lagerson, capa do livro 
De tre Smamästarma, 1964.

IMAGEM 61

Rolf Lagerson, capa do livro 
Spelboken, 1960.

IMAGEM 62

Olle Eksell, capa do livro Ratt 
i Rövarhänder, 1952.

IMAGEM 63

Olle Eksell, capa do livro 
1984, 1959.

IMAGEM 64

Olle Eksell, capa do livro 
Stjärnan under Kavajslaget, 
1949.

IMAGEM 65

Olle Eksell, cartaz para  
o Värmlands museum 
Karlstad, 1958.

62 63 64 65

54

56

54B

57

55
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Por outro lado, capas e cartazes também têm funções que se asseme-

lham, pelo que podem ser englobadas na mesma análise.

A análise foi feita de um modo apenas superficial e tentando focar os 

tópicos “cores”, “tipografia”, “grelha” e “ilustrações/fotografia”.

Relativamente às cores, podemos constatar que o preto está quase sem-

pre presente, sobretudo nos elementos textuais das capas e cartazes apre-

sentados. No entanto, o uso de cores fortes e bastante saturadas como o 

vermelho, o laranja, o magenta, o amarelo, o azul e o roxo, é muito fre-

quente. Alguns trabalhos usam apenas duas cores de impressão (o que se 

justifica por razões económicas e de racionalização de recursos). Contudo, 

existem outros em que podemos identificar quatro ou mais cores directas, 

e a impressão em quadricromia. Trata-se de um uso da cor que tem pontos 

de aproximação com aquele que era o uso da cor de Sebastião Rodrigues.

Relativamente à tipografia, são muito frequentes as fontes sem pati-

lhas e a negro, existindo também algumas fontes manuscritas e outras 

que pretendem remeter para o manuscrito (sem o serem). É frequente 

também o uso de fontes recortadas, com um certo carácter de imperfei-

ção dado pelo recorte. Este tipo de objectos gráficos (capas e cartazes) 

tem geralmente pouco texto, pelo que a legibilidade intrínseca das fon-

tes pode não ser uma grande preocupação, e daí poder optar-se por um 

carácter mais expressivo ao nível tipográfico.

No que concerne à grelha ou estrutura geométrica, não se consegue 

observar com muita nitidez a existência de uma estrutura subjacente, a 

não ser nos cartazes suíços e alemães onde é possível perceber uma geo-

metrização notória e racional dos elementos.

De entre os trabalhos recolhidos, aqueles que usam a fotografia, estão 

em muito menor número, e os que a usam fazem-no a preto e branco, 

integrando-a com outros elementos gráficos e fazendo-a parte de um 

todo. Prevalecem as ilustrações, umas com base no desenho, outras com 

uma linguagem mais próxima da pintura, como é o caso dos trabalhos 

de França (Cassandre), outras com uma linguagem baseada em elemen-

tos tipográficos e geométricos, e outras ainda com base em elementos 

recortados.

Grande parte destes trabalhos, sobretudo os que se baseiam no recorte 

e no desenho, apresentam um carácter vivo, alegre, grande parte das 

vezes transmitindo uma sensação de “bom humor” e por vezes com pos-

sibilidade de leituras duplas – características que também podemos 
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2  Walter Herdeg, Graphis 

Annual: International Year Book 

of Advertising Art. Zurich: 

Amstutz & Herdeg, Graphis 

Press, 1962.

Walter Amstutz (ed.), Who’s 

Who in Graphic Art, Zurich: 

Amstutz & Herdeg Graphis 

Press, 1962.

Walter Amstutz (ed.), Who’s 

Who in Graphic Art, vol. 2, 

Zurich: Ed. De Clivo Press, 

1982.

encontrar no trabalho se Sebastião Rodrigues, e que podemos, assim, 

considerar como fazendo parte do zeitgeist, do espírito do tempo.

Estas características podem assemelhar-se a algumas características 

da arte moderna, sendo possível encontrar pontos de ligação com as 

colagens e a linguagem de pintores como Picasso ou Paul Klee, cujas 

paletas e um certo carácter naif parecem muitas vezes contaminar a ilus-

tração e o design. Esta era, portanto, uma tendência de todo o design de 

meados do século XX, e não exclusiva de Sebastião Rodrigues.

Ainda que esta análise seja genérica e desprovida de um factor essen-

cial para qualquer objecto de design gráfico, que é o contexto, pensamos 

que nos permite verificar que a obra de Sebastião Rodrigues se encontra 

perfeitamente enquadrada na sua época, e que tal como pode ter sofrido 

influências do exterior, também pode ter ela própria ter influenciado 

designers exteriores, dada a publicação em obras internacionais2, ainda 

que de um modo bastante conciso, e ainda que proveniente de um país 

pequeno e fechado.

Sabemos, por via de testemunhos, que Sebastião Rodrigues era espe-

cial admirador da cultura americana, recebendo diversos livros e revis-

tas daquele país, e sabemos, também, que era admirador confesso do 

trabalho dos designers Paul Rand, Alvin Lustig e Saul Bass, figuras maio-

res do design norte-americano. Através da observação da obra destes 

designers, encontramos muitos pontos de aproximação à obra de Sebas-

tião Rodrigues, o que mais uma vez revela esta influência e sintonia.
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2. A Posição do design de Sebastião Rodrigues  

no contexto português

De modo a percebermos o posicionamento de Sebastião Rodrigues no 

contexto nacional, temos que forçosamente compará-lo com os seus 

pares e perceber semelhanças e diferenças.

Na impossibilidade de compararmos a sua obra com a totalidade dos 

praticantes da profissão, analisámos a lista de nomes da segunda gera-

ção de designers portugueses, com vista à escolha de nomes relevantes a 

comparar com Sebastião Rodrigues. De entre os designers que consti-

tuem esta segunda geração, existem alguns para quem o design gráfico 

constituía apenas uma actividade complementar. É o caso de António 

Domingues, Fernando de Azevedo, António Charrua, Marcelino Ves-

peira, Figueiredo Sobral, Lima de Freitas, João Abel Manta, Rogério 

Ribeiro, Bartolomeu Cid dos Santos, António Alfredo ou António Pimen-

tel, cujos nomes são encontrados frequentemente na autoria de capas e 

cartazes e também em ilustrações. Contudo, estas personalidades desta-

caram-se mais nas artes plásticas, como a pintura (e alguns deles a escul-

tura) e até na arquitectura (como é o caso de João Abel Manta), pelo que 

não consideramos pertinente a comparação da obra destes designers 

com a de Sebastião Rodrigues.

Dos que desempenharam a profissão de designer gráfico a um nível 

mais intenso, temos uma extensa lista que inclui, para além de Sebas-

tião Rodrigues, Victor Palla, Manuel Rodrigues, António Garcia, Sena da 

Silva, Leonildo Dias, Vasco Lapa, Câmara Leme, José Cândido, Paulo Gui-

lherme, Vítor da Silva, Victor Manaças, Armando Alves, Octávio Clérigo, 

Robin Fior, António Pimentel, José Santa Bárbara e Dorindo Carvalho.

Destes, escolhemos quatro nomes que entendemos serem significati-

vos da prática do design nesta geração: Victor Palla, António Garcia, João 

Câmara Leme e Paulo-Guilherme. A escolha destas personalidades 

deveu-se, não só ao facto de terem uma vasta obra de design gráfico, mas 

também ao facto de terem já sido estudados e existirem publicações 

acerca das suas obras. Para além destas, muitas outras personalidades 

seriam certamente merecedoras deste estudo, no entanto, os limites da 

investigação determinam a sua concisão.

Para este breve estudo comparativo, referimos o percurso biográfico 

de cada um dos designers e escolhemos um conjunto de dez peças de 

design ilustrativas da obra de cada um deles. Procedemos, então, a uma 
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3  Bárbara Coutinho e João 

Palla Martins, Victor Palla. 

Lisboa: Imprensa Nacional 

– Casa da Moeda, 2011.

análise sucinta destas obras, de acordo com os parâmetros de análise de 

design que têm pautado esta investigação: grelha, tipografia, ilustrações/

fotografias e cores.

Através destas breves análises, é possível encontrar semelhanças e 

diferenças relativamente à obra de Sebastião Rodrigues e assim perceber 

o seu posicionamento no contexto nacional.

2.1. Victor Palla

Victor Manuel Palla e Carmo, conhecido como Victor Palla (Lisboa, 1922 

– 2006) foi um arquitecto, fotógrafo, pintor, designer, editor, galerista, 

tradutor e ceramista português. Era filho de Virgínia Palla e Carmo e de 

Victor Manuel do Carmo (um célebre caracterizador e cabeleireiro tea-

tral) e irmão do escritor José Palla e Carmo, também conhecido literaria-

mente como José Sesinando.

Ingressou, em 1939, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, mas 

em 1942 transferiu-se para a Escola Superior  de Belas-Artes do Porto, 

onde veio a concluir o curso de arquitectura em 1945. “Personalidade 

que se cultivou constantemente pela curiosidade e paixão em inúmeros 

domínios, perseguiu o lema de experimentar fazendo, para melhor 

conhecer”3 e foi conjugando a profissão de arquitecto com diversas 

outras artes, construindo um percurso caracterizado pela pluralidade. 

Ainda durante o curso de Arquitectura, fundou a galeria Portugália, a 

página de arte no jornal A Tarde, integrou juntamente com Júlio Pomar e 

Fernando Lanhas Os Independentes, e por intermédio de Rui Feijó, entrou 

para o círculo dos neorrealistas de Coimbra, desenhando capas para a 

Coimbra Editora e a Atlântida Livraria Editora.

Na arquitectura, manteve uma parceria com Joaquim Bento d’Almeida, 

durante 25 anos (de 1946 a 1973), da qual resultaram diversas obras, tais 

como os primeiros snack-bares de Lisboa (Galeto, Pique-Nique, Noite e Dia, 

Tique-Taque, Pam-Pam), e também moradias, edifícios de escritórios ou de 

habitação, unidades industriais e edifícios públicos.

Sempre teve um interesse especial pela literatura, e em 1948, um dos 

seus contos foi premiado pela Ellery Queen’s Mystery Magazine. Organizou, 

então, a Vampiro Magazine (1950-1952) e, mais tarde, com Francisco 

Branco, fundou a colecção O Gato Preto, Antologia de Mistério e Fantasia, que 

pretendia introduzir o romance policial em Portugal. Para esta antolo-

gia, fez diversas traduções e escreveu contos sob vários pseudónimos.
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Viria a frequentar depois um curso, em Londres, sobre a produção do 

livro, que o levaria a revitalizar, juntamente com Cardoso Pires, a Edito-

rial Gleba, com a colecção Os Livros das Três Abelhas. Posteriormente criou 

(também com Cardoso Pires) a Fólio Edições, e em 1955, o Círculo do 

Livro com Orlando da Costa.

A fotografia foi outra área em que alcançou grande destaque. Em 1959, 

publicou com Costa Martins, o livro Lisboa, cidade triste e alegre, considerado 

uma das grandes obras de fotografia do século XX, aparecendo referido 

como um dos cem melhores livros de fotografia do século XX, no livro de 

referência The Photobook: A History. Esta obra, marcada por uma tendência 

neorrealista, consiste num conjunto de fotografias a preto e branco retra-

tando o quotidiano de bairros típicos lisboetas, acompanhadas por excertos 

de textos de Jorge de Sena, David Mourão-Ferreira e José Gomes Ferreira. Foi 

também nesta fase que fez fotografias de modelo, consideradas por muitos 

as mais marcantes da sua obra, e que fez experiências com provas fotográ-

ficas, originando interessantes e irrepetíveis montagens.

Enquanto designer gráfico, concebeu inúmeras capas de livros e revis-

tas, cuja expressão gráfica beneficiou da sua formação em arquitectura, 

da sua prática de artes plásticas e do seu olhar atento e interessado na 

fotografia. Estas valências, associadas a um experimentalismo de técni-

cas, materiais e linguagens diferentes, resulta numa obra diversificada, 

em que é notório um extremo sentido de composição e uma notável 

capacidade de trabalhar a luz, a cor e a sombra. Nos seus trabalhos de 

design gráfico, são por vezes evidentes influências de raiz cubista (como 

na capa O Pão da Mentira) e de raiz neorrealista, corrente do seu tempo. A 

fotografia também é diversas vezes utilizada nos seus objectos gráficos.

Para além disto, existia também na expressão gráfica de Victor Palla 

uma tendência para a depuração, geometrização e simplificação formais, 

para o uso de superfícies de cor lisas, com contrastes acentuados, em que 

a bidimensionalidade era assumida, numa referência à arte abstracta. 

Era frequente o uso de recortes, tanto nas formas pictóricas como nos 

elementos textuais. Estes ganham muito frequentemente um carácter 

de manualidade e de irregularidade gestual, conferindo uma expressivi-

dade muito própria aos grafismos.

Para a análise comparativa da obra de Victor Palla, escolhemos oito 

capas e dois livros.

VICTOR PALLA

IMAGEM 66

Capa do livro Histórias  
de Amor. José Cardoso Pires, 
colecção «Os Livros  
das Três Abelhas»,  
Editorial Gleba, 1952.

IMAGEM 67

Capa do livro  
O Pão da Mentira.  
Horace McCoy, colecção  
«Os Livros das Três Abelhas», 
Editorial Gleba, 1952.

IMAGEM 68

Sobrecapa do livro  
Um Homem na América. 
André Bay, Editora Arcádia, 
1959.

IMAGEM 69

Sobrecapa do livro  
O Homem Disfarçado. 
Fernando Namora, Editora 
Arcádia, c. 1957-1958.

IMAGEM 70

Capa do livro Sangue  
na Madrugada. Rogério  
de Freitas, colecção  
«Autores Portugueses»,  
n.º 18, Editora Arcádia, 1960.
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IMAGEM 71

Capa do livro O Cerco.  
Mário Braga, colecção 
«Centauro» n.º 7, Atlântida 
Livraria Editora, 1960.

IMAGEM 72

Capa do livro O Signo da Ira. 
Orlando da Costa,  
Editora Arcádia, 1961.

IMAGEM 73

Capa do livro  
O Que É a «Ficção Científica»?. 
Victor Palla, colecção 
«Centauro» n.º 4-5, Atlântida 
Livraria Editora, 1959.
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Relativamente à grelha, nas capas não existe uma estrutura definida. 

Existe apenas a colocação da marca da editora em local constante (nos 

casos em que os livros pertencem a determinada editora/colecção). No 

caso dos livros, a grelha é bem definida, tal como este tipo de obra exige.

Na maior parte dos casos, a tipografia é tratada como elemento expres-

sivo, com caracteres desalinhados e até distorcidos (como na capa de O 

Signo da Ira), em arranjos gráficos cuidados e visualmente interessantes.

A maioria das ilustrações presentes nas capas, é constituída por dese-

nhos simples ou formas geométricas. Na capa O Signo da Ira é utilizada 

uma imagem fotográfica, e a própria distorção do título parece ter sido 

obtida com auxílio de meios fotográficos. A capa O Pão da Mentira apre-

senta uma grande profusão de elementos numa linguagem que remete 

para o Cubismo e para as colagens.

No que diz respeito às cores, o preto está presente em quase todas as 

capas, frequentemente conjugado com cores fortes, a maioria delas 

quentes (como o vermelho ou o laranja). As capas apresentam, muitas 

vezes, superfícies de cor lisas e contrastes muito marcados.

De um modo geral, o trabalho de Victor Palla apresenta dinamismo, 

vivacidade e um carácter intrigante, que desperta a curiosidade para o 

que está no conteúdo das obras.

MAGEM 74

Páginas interiores  
Teatro Português, vol. II,  
Luiz Francisco Rebello,  
edição de autor, distribuição 
Círculo do Livro, c. 1958-1959.

IMAGEM 75

Livro Teatro Moderno,  
Luiz Francisco Rebello, 
edição de autor, distribuição 
Círculo do Livro, 1957.
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Disponível em www:  

<http://www.mude.pt/

colecoes/colecao-antonio-

garcia_2.html>.

5  António Sena da Silva 

Citado por: Colecção 

António Garcia. Consult.  

em 12/03/2013. Disponível 

em www: <http://www.

mude.pt/colecoes/colecao-

antonio-garcia_2.html>.

2.2. António Garcia

António Garcia (Lisboa, 1925) formou-se como desenhador litógrafo na 

Escola António Arroio, onde teve como professores o mestre Rodrigues 

Alves e os pintores Aires de Carvalho, Estrela Faria e Lino António.

“(...) homem com uma transversalidade de interesses e uma grande paixão 

e dádiva pelo seu oficio que abraçou, ao longo da sua vida, diferentes 

áreas do design, opondo-se à ideia de uma especialização disciplinar.”4

Desenvolveu, ao longo de mais de meio século, uma vasta e diversificada 

obra de arquitectura e design industrial e gráfico, sendo que, nas pala-

vras de Sena da Silva “nunca se sentiu vocacionado para as práticas 

docentes nem para qualquer forma de comunicação verbal que exija um 

mínimo de formalismo. Limita-se a produzir obras exemplares de arqui-

tectura, design de interiores e equipamento, além de uma obra notável 

de design gráfico, deixando para outros as justificações verbais”.5

Tendo desenvolvido a sua carreira num momento de afirmação e con-

solidação da profissão de designer, António Garcia assumiu um papel de 

relevo para essa consciencialização e para a prática da actividade numa 

configuração metodológica e conceptual moderna. 

Colaborou, de 1947 a 1959, com Sena da Silva, realizando trabalhos 

para a Autosil, empresa da família de Sena da Silva. Em 1959, abriu 

atelier próprio na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e em 1974, diri-

giu com Daciano da Costa o Gabinete de Design Risco – Projectistas e 

Consultores de Design.

Tal como foi referido, António Garcia desenvolveu uma carreira pluri-

facetada, nas áreas da arquitectura, do design de interiores, do design 

industrial, do design de exposições e do design gráfico.

Na área do design gráfico, desenvolveu identidades gráficas, embala-

gens, cartazes, selos e capas de livros.

Logo durante o período em que trabalhou com António Sena da Silva 

para a Autosil, começou a desenhar cartazes, que se tornavam necessários 

para promover a empresa e a sua representação em feiras e exposições. No 

início dos anos sessenta, percebendo o poder da comunicação gráfica, e 

em especial do cartaz, o SNI incentiva este campo do design, realizando 

vários concursos para a concepção de cartazes de promoção de produtos e 

serviços nacionais. António Garcia notabilizou-se nesta área, onde obteve 
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o primeiro prémio na categoria de 

cartaz turístico com “O Verão vem 

passar o Inverno a Portugal”, assim 

como com o cartaz “Good Foods from 

Portugal” no âmbito da Emba’61.

No âmbito da concepção de identi-

dades gráficas, António Garcia con-

tribuiu largamente para a afirmação 

de diversas marcas, como a  Strol 

(1950), Saprel (1953), Ecomar (1956), 

Estana (1957), Messa (1958-1959), 

Sorefame (1961), Codepa (1964), Seta 

(1965), Crédito Predial Português, Cardol, Centrol, Herold e Mineira do 

Lobito. Para estas concebeu a marca gráfica e todo o material de apoio, 

como estacionário, cartazes, sinalética e design expositivo. 

Ao nível da embalagem, também obteve, em 1959, no “Concurso de 

embalagens/EMBA” cinco primeiros prémios para os rótulos de uma 

marca de cervejas, e uma segunda classificação com a proposta para a 

marca de tabaco Sagres. 

Foi também nesta altura que iniciou uma “longa e diversificada” cola-

boração com a empresa Tabaqueira, primeiro no design de interiores e 

de equipamento, em parceria com Daciano da Costa, realizando nomea-

damente o auditório do complexo fabril da empresa (1965). E depois no 

design das embalagens e grafismo das marcas de tabaco SG Ventil (1964), 

Sintra (1965), SG Gigante, High Life, Monserrate e Kayak (1966), SG Filtro 

(1968), Ritz (1970) e Plaza Internacional (1974).6

Para além de marcas, concebeu também os selos comemorativos da 

“Expo 70” (1971) e do “Mês Internacional do Coração” (1972), para os CTT, 

e teve o seu lugar no design editorial, sobretudo com a concepção de 

capas para a editora Ulisseia.

Em 1954, obteve o primeiro prémio de um concurso promovido pela 

Editora Ulisseia, com a proposta para a capa do livro O Adeus às Armas, de 

Ernest Hemingway (primeiro título da Colecção “Autores Modernos”), e 

assim determinou o início de uma relação duradoura com Figueiredo de 

Magalhães. Viria a conceber as capas de todos os números da referida 

colecção, “a um ritmo quinzenal a partir de (divertidos) resumos de 

Figueiredo de Magalhães, dactilografados em duas ou três páginas.”7

ANTÓNIO GARCIA

IMAGEM 76

Capa do livro Fiesta. 
Hemingway, Colecção 
Autores Modernos n.° 7, 
Editora Ulisseia, 1954.

IMAGEM 77

Capa do livro O Adeus às 
Armas. Hemingway, Colecção 
Autores Modernos n.° 1, 
Editora Ulisseia, 1954.

IMAGEM 78

Capa do livro 1984. George 
Orwell, Colecção Autores 
Modernos n.° 11, Editora 
Ulisseia, 1955.

IMAGEM 79

Capa do livro O Desprezo. 
Alberto Moravia, Colecção 
Autores Modernos n.° 14, 
Editora Ulisseia, 1955.

IMAGEM 80

Capa do livro O Cativeiro  
da Verdade. Archibald Joseph 
Cronin, Colecção Autores 
Modernos n.º 35, Editora 
Ulisseia, 1959.

IMAGEM 81

Capa do livro Acima de Nós  
o Céu. Max Tau, Colecção 
Autores Modernos n.° 59, 
Editora Ulisseia, 1960.

IMAGEM 82

Capa do livro O Midas Negro. 
Jan Carew, Colecção Autores 
Modernos n.° 57, Editora 
Ulisseia, 1960.

IMAGEM 83

Capa do livro Um Caso 
Arrumado. Graham Greene, 
Colecção Autores Modernos 
n.° 51, Editora Ulisseia, 1961.

IMAGEM 84

Capa do livro Clea. Lawrence 
Durrell, Colecção Autores 
Modernos n.° 52, Editora 
Ulisseia, 1970.

IMAGEM 85

Capa do livro A, Ante, Após, 
Até. Fernando Santos, edição 
de autor, 1970.
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6  Praticamente inalterada 

desde 1970 até hoje (salvo 

terem sido introduzidas 

algumas informações legais 

obrigatórias), a embalagem 

Ritz, é um excelente 

exemplo de uma identidade 

sólida, duradoura e eficaz, 

que resiste ao tempo e às 

modas. Sofia da Costa Pessoa, 

“António Garcia, designer 

Zoom in/Zoom out”. In 

António Garcia Designer. 

Lisboa: MUDE – Museu  

do Design e da Moda, 2010,  

p. 19.

7  Idem, Ibidem.

8  Idem, Ibidem.

Nestas capas, “à semelhança dos seus colegas Vítor Palla e Sebastião 

Rodrigues e dos americanos Alvin Lustig e Paul Rand”8, revela composi-

ções fortes, em que a tipografia é bem integrada, em que a cor assume 

um papel fulcral, e em que os elementos expressivos revelam uma inte-

ligente “acuidade simbólica”.

De uma maneira geral, António Garcia apresenta nos seus trabalhos gráfi-

cos uma grande capacidade de comunicação e um poder de síntese, que faz 

uso da geometrização das formas e que as valoriza pelas cores. É comum nas 

suas composições, a utilização de ilustrações, colagens, montagens fotográfi-

cas, e de letras desenhadas ou de decalque, que originam verdadeiras obras 

pictóricas, enquadradas numa atitude moderna e num espírito de abertura.

Da análise das dez capas de António Garcia escolhidas, podemos cons-

tatar que não existe uma grelha definida para os elementos, à excepção 

da localização das marcas gráficas das editoras que se mantém cons-

tante em algumas capas.

Relativamente à tipografia, percebe-se o uso exclusivo de fontes tipo-

gráficas (sem fontes desenhadas como é comum em alguns designers da 

época). A maioria dessas fontes é com patilhas (constando nesta recolha 

apenas uma capa com uma fonte sem patilhas). Estas fontes aparecem 

dispostas em composições dinâmicas, em que há uma valorização do 

lettering no conjunto da capa.

As ilustrações presentes nesta recolha são simples, não existindo nenhuma 

capa com elementos fotográficos, e sendo, aliás, o recurso à fotografia bas-

tante raro em António Garcia. Os desenhos presentes nestas capas são bas-

tante simplificados, tendo a maioria um carácter orgânico, e alguns dando 

ênfase à geometria, como é o caso das capas Acima de Nós o Céu e O Midas Negro. 

Na capa A, Ante, Após, Até é visível o uso da mancha tipográfica como elemento 

expressivo, servindo como textura de fundo a uma parte da capa.

Relativamente às cores, as capas apresentadas são impressas a uma, 

duas, três ou quatro cores directas. É frequente o uso de cores quentes 

(sobretudo o vermelho) conjugadas com preto. Também são usadas cores 

menos saturadas como o cinzento e o castanho. Em todos os casos, o uso 

das cores ocorre em maiores ou menores superfícies lisas, sem textura.

De um modo geral, são capas que remetem para um tom de vivaci-

dade, mas existem algumas mais discretas. O uso de recortes como na 

capa de O Cativeiro da Verdade enquadra-se perfeitamente no espírito do 

design daquele tempo.
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13  Jorge Silva, Op. Cit.

2.3. João da Câmara Leme

João da Câmara Leme, ilustrador e designer gráfico, nasceu em Moçambi-

que em 1930 e morreu em Lisboa em 1984. Tal como o designer Sebastião 

Rodrigues, foi casado com uma finlandesa e “viveu intensamente Lisboa”9. 

O seu trabalho foi vasto e multifacetado e destacou-se no design gráfico, 

tendo concebido “centenas das mais belas capas de livros que foram edita-

das, especialmente nas décadas de 60 e 70. A esmagadora maioria para a 

Portugália.”10 Destacou-se também na ilustração, sendo da sua autoria 

ilustrações de inúmeros livros infantis e juvenis (de que são exemplo as 

colecções Biblioteca dos Rapazes, Juvenil ou Os pequenos Pioneiros para a Editora 

Portugália), o suplemento A Mosca do Diário de Lisboa, a decoração de espa-

ços públicos (como o painel de azulejos na fachada da Editora Livros do 

Brasil, no Bairro Alto em Lisboa) e ilustrações para publicidade (como por 

exemplo as que realizou para o Gazcidla).

Em 1964, concebeu para a Gazcidla, aquando dos 25 anos da empresa, 

seis cartazes no formato 49×69 cm, destinados a decorar os pontos de 

venda e contribuir para a consagração da fornecedora de gás para 

ambiente doméstico. Nestes, são representadas “figurinhas amáveis e 

púdicas em traço farpado e composições densas”11, numa linguagem 

aproximada à que utiliza muitas vezes na ilustração de livros infantis.

Na trilogia de literatura picaresca Gil Brás de Santilhana, publicada 

entre 1965 e 66, Câmara Leme faz mais uma vez uso da geometrização 

das formas, das cores planas e de um forte traço negro e orgânico, que 

marca os limites das figuras, como se se tratassem de vitrais. As imagens 

são representadas num plano frontal, sem perspectiva, e apesar da cla-

reza dos traços e das superfícies de cor, o aspecto geral é pouco nítido. As 

cores são vivas e combinadas em contrastes entre quentes e frias.

Na ilustração do livro A História da Coelhinha Branca (Portugália, Colec-

ção Pequenos Pioneiros, 1967) Câmara Leme usa como matéria pictórica 

o papel recortado, que Jorge Silva justifica com o facto de o ilustrador ser 

dado a preguiças gráficas. “E a preguiça terá sido, quem sabe, motor de 

uma simples mas ousada solução gráfica”12, caracterizada por uma lin-

guagem minimalista e simétrica, resultado claro de “um expedito traba-

lho de papel e tesoura”13

Um dos registos mais interessantes da obra de Câmara Leme, são as 

ilustrações de A Menina e o Elefante, de Alexandre Kuprine e A Bela e o Mons-

tro, de Leprince de Beaumont, (Portugália, Colecção Os pequenos Pioneiros, 
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1968) e Figuras Figuronas (da mesma colecção, 1969). Nestas, em vez de tra-

ços grossos e superfícies de cor lisa, são usados traços finos e também 

superfícies de cor, em imagens mais detalhadas, em que as formas e os 

volumes são sugeridos pela direcção dos traços. São imagens marcadas 

pela ausência de perspectiva e por uma linguagem delicada e expressiva. 

Nas ilustrações de Figuras Figuronas, dá-se como que uma evolução das 

anteriores, continuando a existir o mesmo tipo de linguagem, mas com 

uma maior economia nas cores e com uma geometrização das formas que 

enriquece ainda mais a expressividade.

De um modo geral, o trabalho de Câmara Leme caracteriza-se por um 

acentuado poder de síntese, em formas geometrizadas e figurativas, com 

o uso de cores planas e vivas, e pelo uso de traços pretos, finos ou grossos, 

em alguns casos remetendo para a linguagem visual do vitral. Paralela-

mente, nos seus trabalhos de design gráfico é notória uma cultura cali-

gráfica e tipográfica, com interessantes integrações do lettering no con-

junto dos objectos gráficos. A sua linguagem revela erudição, um sentido 

poético, uma delicadeza e muitas vezes um apurado sentido de humor.

Da análise das dez capas que escolhemos aqui apresentar, podemos con-

cluir que, embora não exista uma grelha muito definida, nota-se alguma 

estrutura na posição dos elementos textuais, aparecendo o texto cen-

trado em algumas delas. As marcas gráficas das editoras aparecem em 

localizações diferentes, integradas no grafismo de cada capa.

No que diz respeito à tipografia, a maioria dos tipos utilizados neste 

conjunto de obras tem patilhas, mas são também por vezes utilizados 

tipos sem patilhas, e a negro, assumindo um carácter bastante forte e 

afirmativo. O texto assume, nas capas de Câmara Leme, um carácter 

expressivo e complementar às ilustrações, integrando-se nas mesmas e 

valorizando-as, como se pode observar nas capas de A Feira e de O Visconde 

Cortado ao Meio.

Neste conjunto, assim como na generalidade da obra do designer,  

a fotografia não é utlizada. As capas baseiam-se em ilustrações de 

linguagem muito própria, sendo quase imediato o reconhecimento 

de uma criação gráfica de Câmara Leme. São frequentes as formas 

de tendência geométrica, que formam um todo figurativo, como por 

exemplo, nas capas de Italo Calvino (O Barão Trepador, O Visconde Cor-

tado ao Meio, O Cavaleiro Inexistente). Outra característica bastante 

CÂMARA LEME
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Capa do livro Estranha 
Solidão. Phillippe Sollers, 
Portugália Editora, Colecção 
O livro de bolso. 1959.
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IMAGEM 87

Capa do livro A feira, John 
Updike, Portugália Editora, 
Colecção O livro de bolso  
n.º 28, 1961.
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Capa do livro Djamília, 
Tchinghiz Aitmatov, Portugália 
Editora, Colecção O livro  
de bolso 16, design  
João da Câmara Leme, 1961.
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Capa do livro Felizmente há 
Luar. Luís de Sttau Monteiro, 
Colecção Contemporânea,  
n.º 34. Portugália Editora, 1962.
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Capa do livro Sob Céus 
Estranhos. Ilse Losa. 
Colecção Contemporânea, 
Portugália Editora, 1962.
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Capa do livro Uma Abelha  
na Chuva. Carlos de Oliveira, 
Colecção Contemporânea, 
Portugália Editora, 1963.
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Capa do livro O último 
moicano, Fenimore Cooper, 
Portugália Editora, Biblioteca 
dos Rapazes 10, 1962.
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Capa do livro O visconde 
cortado ao meio, Italo Calvino, 
Colecção O livro de bolso, 
Portugália Editora, 1961.
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Capa do livro O Barão 
Trepador. Italo Calvino, 
Colecção O livro de bolso, 
Portugália Editora, 1965.
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Capa do livro O Cavaleiro 
Inexistente. Italo Calvino, 
Colecção O livro de bolso, 
Portugália Editora, 1965.
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IMAGEM 97

Ilustração Gil Brás resolve 
correr o mundo, Colecção 
Juvenil 9, 1965
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Ilustração O confidente, 
Colecção Juvenil 11, 1966. 
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Ilustração A Menina  
e o Elefante, Colecção  
Os Pequenos Pioneiros 11, 
Editora Portugália, 1968.
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Ilustração A Bela e o Monstro, 
Colecção Os Pequenos 
Pioneiros 10, Editora 
Portugália, 1968.
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Capa e ilustrações  
de A História da Coelhinha Branca, 
Maria Helena da Costa Dias.
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IMAGEM 101

Ilustração Losango,  
poema de Figuras Figuronas, 
Colecção Pequenos Pioneiros, 
Editora Portugália, 1969.
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Ilustração Bissectriz,  
poema de Figuras Figuronas, 
Colecção Pequenos Pioneiros, 
Editora Portugália, 1969.
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Ilustração Cone,  
poema de Figuras Figuronas, 
Colecção Pequenos Pioneiros, 
Editora Portugália, 1969.
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Cartaz Gazcidla. 1964.
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marcante do designer consiste no traço pesado dos contornos das 

ilustrações, que origina composições formadas por pequenas super-

fícies de cor separadas por traços negros, assemelhando-se a vitrais. 

No seu todo, a linguagem de Câmara Leme é bastante expressiva e 

harmoniosa.

É frequente a impressão a duas, três ou quatro cores directas, numa 

paleta invulgar, em que são utilizadas cores quentes (vermelho e laranja), 

conjugadas com o preto, em contrastes bastante fortes e expressivos. No 

entanto, também são utilizadas cores frias como o verde e o azul, conju-

gados com cores menos saturadas como verdes secos e rosa carne, em 

combinações pouco óbvias.

De um modo geral, a linguagem de Câmara Leme é muito específica e 

constitui uma assinatura nítida da sua autoria. Alcança um tipo de 

expressividade bastante bem enquadrada na sua época, mas com traços 

que distinguem nitidamente a sua obra das demais.

2.4. Paulo-Guilherme

Paulo-Guilherme Tomaz Dúlio Ribeiro d’Eça Leal, nasceu em Lisboa em 

1932, filho de Olavo d’Eça Leal, que no seu tempo se notabilizou em 

diversos domínios como a locução de rádio, poesia, ficção, artes plásticas, 

teatro radiofónico e cinema, o que lhe proporcionou desde cedo o con-

tacto com o meio artístico e intelectual. Paulo Guilherme, à semelhança 

do pai e de outras personalidades da mesma altura, como Victor Palla ou 

Sena da Silva, desenvolveu um curriculum vastíssimo e variado em áreas 

como a arquitectura, o design de interiores, o cinema, a literatura, a 

pintura, a ilustração e o design gráfico.

Frequentou o liceu Pedro Nunes e mais tarde o curso de pintura na 

Escola de Belas-Artes de Lisboa, e logo aos 12 anos de idade, começou a 

sua primeira colaboração regular como ilustrador no Semanário Acção. 

Durante alguns anos da sua juventude trabalhou no Estúdio de Artes 

Gráficas, Arquitectura e Decoração de Carlos Ribeiro. Aos 16 anos saiu de 

casa, e colaborou, então, como ilustrador, em quase todos os jornais diá-

rios e periódicos de Lisboa. Publicou mais de cinco mil ilustrações, bem 

como dezenas de capas de livros. Dirigiu gráfica e literariamente vários 

semanários como Portugal Ilustrado, Olá, Século Ilustrado, Século de Domingo, 

Pim-Pam-Pum, entre outros.
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Colaborou em vários programas de rádio, e dedicou-se também à foto-

grafia de reportagem (realizando algumas reportagens internacionais) e 

publicitária (para diversas campanhas: Sacor – Companhia Portuguesa 

de Petróleos e Woolmark).

Com uma impressionante capacidade de trabalho, foi sempre realizando 

peças de arte, como pinturas, desenhos, tapeçarias e esculturas, para deze-

nas de colecções particulares, em Portugal e no estrangeiro. Com esses 

talentos realizou exposições individuais e participou em outras colectivas.

No campo da literatura, publicou vários livros de vários géneros, 

como ensaio, poesia e romance.

No campo do cinema destacou-se como produtor e realizador de cur-

tas e longas metragens, como realizador de filmes publicitários e como 

criador de cenários. No campo do teatro, concebeu também cenários e 

figurinos para diversas peças, revistas musicais e bailados (como o Grupo 

Verde-Gaio ou o Ballet Gulbenkian). Chegou ainda a produzir uma peça 

de teatro (Cabaretíssimo), em Cascais e no Rio de Janeiro.

Destacou-se também na arquitectura e no design de interiores/decoração, 

projectando edifícios como centros comerciais, stands de automóveis, a 

sede do Banco Pinto & Sotto Mayor e ampliações de edifícios já existentes, 

como hotéis, casas particulares e, entre 1983 e 1993, no aeroporto de Lisboa. 

Realizou ainda diversos projectos de decoração de hotéis e de decoração de 

espaços comerciais, como boîtes, restaurantes, bares e boutiques.

No campo do design gráfico, estendeu igualmente a sua actividade a 

uma enorme diversidade de projectos, como selos, moedas, medalhas, 

cartazes, capas de livros, ilustrações, desdobráveis, etc.. Obteve com esta 

actividade diversos prémios, como o 1.º prémio em oito concursos conse-

cutivos do Portugal Welcomes You, ou o 1.º prémio de cartaz turístico do 

Secretariado Nacional da Informação, entre outros. Notabilizou-se como 

um excelente designer de capas, para as editoras mais importantes das 

décadas de 1950 a 1970. Destaca-se desta actividade a capa que concebeu 

para o primeiro romance de seu pai, Conceituado Comerciante, em 1958. O 

seu trabalho gráfico caracteriza-se por tirar partido das suas capacida-

des de ilustrador, com traços elegantes e delicados, e cores intensas.

O trabalho de Paulo-Guilherme denota um conhecimento das tendên-

cias internacionais da sua altura, fazendo alguns dos seus trabalhos lem-

brar as linguagens de Saul Bass, Paul Rand ou de Raymond Savignac. No 

entanto, o facto de ter conhecimento destas referências não invalida a sua 
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expressão individual. Expressão essa conseguida através do à vontade do 

traço e do domínio das técnicas e dos materiais de ilustração. Paulo-Gui-

lherme, à semelhança dos outros designers modernistas, desenha, por 

vezes, personagens a traço simples, que remetem para a caricatura, e que 

geralmente possuem um carácter bem humorado. Também mistura mui-

tas vezes, desenho com fotografia, combinando desenhos de traço simples 

com texturas e objectos reais, em composições harmoniosas e sempre 

tendo em vista a clara comunicação do objecto gráfico. A sua obra de 

design gráfico pode ser caracterizada, de um modo geral, pela  expressivi-

dade, pelo humor, pela elegância e por uma “modernidade alegre”14. 

Como amostra do trabalho de Paulo-Guilherme, escolhemos nove capas 

e um cartaz. Nestes objectos gráficos, não é visível um grelha subjacente, 

mas nota-se um cuidado no posicionamento dos blocos de texto, que se 

procuram integrar nas ilustrações e estabelecer relações visuais entre si.

Na maioria dos casos, os tipos de letra utilizados são sem patilhas e 

assumem um carácter imponente dado pelas versões a negro desses 

tipos de letra, que se tornam assim bastante legíveis e ao mesmo tempo 

expressivos. Para reforçar essa expressividade, recorre-se por vezes ao 

desalinhamento dos caracteres, como se pode observar nas capas O Dedo 

de Deus e O Grande Gatsby.

Em todas as capas aqui apresentadas é visível o recurso à ilustração, 

sendo que, em alguns casos, os elementos ilustrativos são conjugados 

com elementos fotográficos, e integrados de uma maneira que a própria 

fotografia se torna parte da ilustração. É o que se pode observar na capa 

de O Grande Gatsby. As ilustrações são bastante expressivas, com um traço 

muito próprio e nas mesmas são frequentes grandes superfícies de cor, 

por vezes com contornos irregulares que remetem para a ideia de recor-

tes de papel.

No que concerne às cores, a maioria dos objectos gráficos é impressa 

a duas ou três cores directas, numa paleta bastante variável. A única 

cor constante em quase todos os objectos é o preto, que se assume em 

formas variadas sobre os diversos fundos. São utilizadas cores escu-

ras, como o azul, os verdes, o bordeaux e o castanho, mas são também 

utilizadas cores mais vivas como o vermelho e o verde bastante satu-

rados. Em todos os casos, as conjugações de cores resultam de modo 

harmonioso.
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De um modo geral, a linguagem de Paulo-Guilherme é muito própria 

e ao mesmo tempo, bastante bem enquadrada no espírito do seu tempo. 

É uma linguagem expressiva, limpa, e que ao mesmo tempo desperta a 

curiosidade para o conteúdo da mensagem (sobretudo no caso das capas).

Com esta breve análise à obra desta amostra representativa dos desig-

ners da geração de Sebastião Rodrigues, pudemos verificar que existem 

bastantes semelhanças entre o trabalho destes designers e o de Sebas-

tião Rodrigues, mas também algumas diferenças.

No que diz respeito a semelhanças, podemos apontar o facto de em 

todos estes designers ser perceptível o conhecimento de referências grá-

ficas estrangeiras, que os próprios assumiam obter, quer através de via-

gens, quer através de livros e revistas que iam conseguindo consultar. 

Conseguiam assim realizar um trabalho sintonizado com o exterior, 

sem no entanto perderem a expressão individual e única de cada criador. 

Em todos os designers analisados, é notória uma inteligência nas solu-

ções, um sentido de erudição e muitas vezes um refinado sentido de 

humor, tão característico do design modernista internacional.

Ao nível das cores, também se notam alguns aspectos constantes, em 

termos da impressão, que geralmente era feita em cores directas, mas 

também ao nível das paletas que, ou eram constituídas por cores vivas e 

altamente contrastantes, ou por cores menos vulgares e combinadas de 

modo pouco comum.

Geralmente, não é perceptível o uso de grelhas no design de cartazes 

e capas, em que os elementos fluem de uma maneira mais orgânica e 

com uma linguagem mais aproximada à das artes plásticas e da ilustra-

ção, sendo a expressividade e a composição o factor determinante na 

disposição dos elementos. No caso dos objectos de design editorial, essas 

grelhas são utilizadas, até porque a natureza desses objectos determina 

a sua necessidade prática.

As capas e os cartazes usam linguagens da ilustração, com desenhos 

simplificados, com traços expressivos e grandes superfícies de cor, por 

vezes perfeitamente geométricas e outras vezes de formas irregulares, 

remetendo para a imperfeição dos recortes a papel e tesoura. A fotogra-

fia não era muito usada, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960. As ima-
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gens fotográficas eram, muitas vezes, incluídas na ilustração, tornando-

-se parte integrante da mesma, e raramente assumindo um papel de 

grande destaque. Mais tarde, o desenvolvimento da impressão offset e da 

fotolitografia facilitou a reprodução de originais fotográficos e exponen-

ciou o recurso à fotografia como meio expressivo dos objectos gráficos.

No que diz respeito a diferenças, podemos verificar que Sebastião 

Rodrigues tratava a tipografia de um modo mais detalhado. Nas capas e 

cartazes integrava, tal como os seus pares, os elementos textuais com os 

elementos ilustrativos, de modo a criar em cada objecto gráfico um todo 

uniforme. No entanto, observando ao pormenor, nota-se um grande cui-

dado nos espacejamentos entre caracteres, que eram trabalhados exaus-

tivamente até se conseguir um equilíbrio perfeito.

No caso dos grandes fundos de cor lisa, Sebastião Rodrigues poucas 

vezes os deixava realmente lisos. Geralmente usava uma leve textura de 

fundo num tom aproximado ao da cor dessa superfície, de modo a conse-

guir uma discreta volumetria nas superfícies, que lhes conferia um inte-

resse e riqueza visuais acrescidos. Relativamente às formas irregulares, 

também era frequente que na sua obra existissem formas que pareciam 

irregulares, mas que na sua base de construção tinham um traçado de 

base geométrica, que conferia um carácter de rigor e limpeza aos ele-

mentos. Formas perfeitas e simétricas também são bastante comuns na 

sua obra.

Outro aspecto que faz Sebastião Rodrigues distinguir-se dos designers 

da sua geração é o facto de usar frequentemente referências etnográfi-

cas, e o facto de usar essas referências (e outras) de modo recorrente, 

aspecto que não encontrámos em nenhum outro designer do seu tempo.

E por fim, outro aspecto distintivo e que deverá ter sido determinante 

de toda a sua dedicação e consequente qualidade de trabalho, é o facto 

de Sebastião Rodrigues ter sido dos primeiros profissionais a dedicar-se 

inteira e unicamente à actividade de designer gráfico.

Por tudo isto, podemos concluir que Sebastião Rodrigues não era o 

único profissional a realizar trabalho de extrema qualidade. A sua obra 

enquadra-se num tempo e num modo de fazer, mas existem no seu 

trabalho características, sobretudo ao nível do tratamento dos porme-

nores e do tratamento tipográfico, que justificam o relevo que é dado 

ao seu nome.

PAULO GUILHERME
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Capa do livro O Dedo  
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colecção «Contemporânea», 
n.º 10 Portugália Editora, 
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Capa do livro O Ciúme,  
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Portugália Editora, 1961.

IMAGEM 108
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1963.
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«Orbe», n.º 36, Livraria 
Clássica Editora, 1967.
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Capa do livro O Grande 
Gatsby, F. Scott Fitzgerald, 
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1973.
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1963.
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poderiam também fazer 

parte nomes como o de 

Henrique Cayatte, Luís 

Moreira (TVM designers), 

Tereza Olazabal Cabral, 

entre muitos outros. 

Contudo, dadas as restrições 

da investigação, resolvemos 

delimitar a escolha a estes 

três designers, cujas datas 

de nascimento são 1943  

e 1944, e que portanto 

representam a geração 

imediatamente seguinte  

à de Sebastião Rodrigues.

3. O legado de Sebastião Rodrigues

Tal como tentámos perceber o posicionamento de Sebastião Rodrigues 

no contexto da sua geração, tentaremos perceber, através da análise de 

trabalhos e de testemunhos, aquele que foi o legado que deixou para as 

gerações posteriores.

Certamente que a obra de Sebastião Rodrigues chegou a um grande 

número de designers (e a prová-lo está a sua grande notoriedade). No 

entanto, para entendermos a importância do seu legado, escolhemos 

três designers – José Brandão, Aurelindo Ceia e Carlos Rocha15 –  que, 

tendo com ele estabelecido relações mais ou menos próximas, assumem 

que Sebastião Rodrigues teve um papel fundamental no seu percurso, 

enquanto exemplo de profissional dedicado e talento exímio.

Para além de influenciadas por ela, estas personalidades têm sido 

agentes de disseminação da obra de Sebastião Rodrigues, através das 

“pistas” que dela recolheram e reproduziram no seu próprio trabalho 

(consciente ou inconscientemente), e também através da transmissão 

desse conhecimento aos alunos – uma vez que todos estes profissionais 

leccionaram ou leccionam design gráfico a nível superior. Por outro lado, 

também os seus próprios ateliers (José Brandão e Carlos Rocha) se foram 

constituindo como “escolas” para um grande número de designers das 

quarta, quinta e sexta gerações, e desta maneira, foram contribuindo 

também para a propagação contínua do seu legado.

Interessa-nos perceber que Sebastião Rodrigues deixou uma marca no 

design nacional para podermos provar a importância que a sua obra teve 

no contexto da história da profissão em Portugal. Percebendo que se tra-

tou de uma obra e de um percurso importantes no seu tempo, e que essa 

importância se propagou às gerações subsequentes, podemos ver pro-

vada a nossa hipótese: a obra de Sebastião Rodrigues é um marco na 

história do design gráfico nacional.

3.1. Carlos Rocha

José Carlos Coelho Rocha Pereira, filho de Carlos Rocha Pereira e de 

Maria Coelho Pereira nasceu em 1943 em Lisboa, no seio de uma família 

profundamente ligada às artes gráficas. O seu pai tinha atelier em casa, 

o que fez com que Carlos Rocha desde sempre se tenha relacionado com 

a profissão e desde cedo tenha iniciado a sua formação, ainda que de 

maneira informal. Aos oito/nove anos já observava atentamente o traba-
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lho que o pai desenvolvia e explorava interessadamente livros como o 

anuário Graphis ou a revista Gebrauchsgraphik. O facto de ser sobrinho de 

José Rocha, e primo de Ofélia Marques, casada com Bernardo Marques, 

também propiciou o relacionamento próximo com estas figuras marcan-

tes da história do design em Portugal.

Aos 16 anos rumou a Londres para tirar o curso de Design. Ali foi tra-

balhando em diversas áreas, desde a jardinagem à restauração, sendo 

que o único trabalho relacionado com a profissão foi a decoração de mon-

tras no Selfridges. Acabaria por não concretizar o curso devido ao nasci-

mento do primeiro filho, que ditou o seu regresso a Portugal.

Já em Portugal, frequentou o curso de pintura decorativa na escola 

António Arroio, em regime pós-laboral, durante dois anos, mas dada a 

bagagem que levava de casa, sentiu-se frustrado com a formação que ali 

lhe era oferecida e desistiu. Consciente de que o seu percurso formativo a 

nível formal tinha sido muito breve, procurou sempre “auto formar-se”, 

sobretudo através da assinatura de inúmeros livros e revistas.

No seu regresso a Portugal continuou o trabalho, que já aos catorze anos 

tinha começado com a concepção de stands, ao serviço do atelier Zeiger. 

Durante cerca de um ano, entre 1961 e 1962, trabalhou com Eduardo Ana-

hory em arquitectura, no projecto do hotel Porto Santo. Em 1963 ingressou 

verdadeiramente no mercado do design, como director de arte na Marca – 

Centro Técnico de Desenho Industrial e Propaganda, propriedade de 

Eduardo Anahory e de Orlando da Costa. Aqui teve oportunidade de traba-

lhar para clientes importantes, dado que a empresa era bastante presti-

giada. Nela ficou até 1969, ano em que desenvolveu a campanha para a TAP.

“A experiência aí foi muito interessante, logo no início, devido ao facto 

de eu ser o único criativo que estava lá o dia todo, passei num curto 

espaço de tempo a controlar o processo criativo. Passado um mês já 

era eu que distribuía o trabalho aos colegas que estavam em part-time. 

Foi aliciante esse tempo que estive na Marca, trabalhei com clientes 

muito importantes na altura, exemplo da Nestlé, da TAP e etc..”16

Em 1970, foi-lhe proposto um contrato bastante atractivo como director 

criativo da agência de publicidade Hora (hoje em dia McCann Erikson-

-Hora). Aí permaneceu durante dois anos, tendo começado por criar a 

campanha da Schick (na altura concorrente da Gilette). Nesse período 
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desenvolveu trabalhos para a área dos produtos de grande consumo, 

numa aproximação com a publicidade que até então não tinha tido.

Em 1972, fundou o gabinete Letra Design – Estúdio Técnico de Comu-

nicação Visual, que tem mantido até hoje, sempre com mais clientes na 

área da indústria e do comércio do que na área da cultura. Em 1973, 

esteve presente na 2.ª Exposição de Design Português organizada pelo 

Instituto nacional de Investigação Industrial e realizada na FIL.

Ao longo da sua vasta carreira, Carlos Rocha foi conquistando vários pré-

mios, que foram atestando a sua importância na área do design e da publici-

dade. O primeiro foi logo em 1965, para a revista Control (Espanha) com 

anúncios para agências de publicidade. Em 1967, foi galardoado no grande 

Prémio de Publicidade do Diário de Lisboa, com dois primeiros prémios nos 

anúncios a cor e três menções honrosas nos anúncios a preto e branco. Na 

década de 1980 conseguiu ganhar o concurso para a nova imagem gráfica do 

BCP (1986), da Bolsa de Valores de Lisboa (1986) e para a Promindústria – 

Grupo Caixa Geral de Depósitos (1987). Em 1988, expôs na VI Bienal de Arte 

de Vila Nova de Cerveira (exposição de design gráfico), tendo ganho o prémio 

logótipo. Neste mesmo ano, venceu também o primeiro prémio no concurso 

para a imagem do BANIF (Banco Internacional do Funchal). Em 1990 foi 

convidado para desenhar o símbolo do Instituto Nacional de Estatística, e 

recebeu o Prémio Nacional de Design na vertente gráfica, um dos mais 

importantes prémios da sua carreira. Em 1993 alcançou o primeiro prémio 

no concurso para a nova imagem da EDP, e em 1995, o concurso para o 

projecto do stand de lançamento dos novos eléctricos e autocarros da Carris. 

No final da década de 1990 participou na Exposição dos Prémios Nacio-

nais de Design 98/99 do Centro Português de Design, e em em 2004, expôs 

na Trienal de Milão (Exposição de Arquitectura e Design de Portugal). 

Como consequência desta intensa actividade profissional e do prestí-

gio que justamente alcançou, Carlos Rocha viu diversos dos seus projec-

tos publicados em revistas nacionais e internacionais como a Gráfica 70 

(Portugal), a Control (Espanha), a Photographis (Suíça) e a Rotovision (Reino 

Unido). Foi também por diversas vezes convidado a fazer parte de júris 

de importantes concursos de design, e para leccionar em diversas insti-

tuições, como a Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa (Curso de Mestrado em Design, 2004-2008) e a ESTAL, Escola Supe-

rior de Tecnologias e Artes de Lisboa (curso de Pós-Graduação em Design 

de Embalagem, 2006).
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Aspecto também relevante na sua carreira foi a sua participação na Asso-

ciação Portuguesa de Designers, que juntamente com outros nomes marcan-

tes do design nacional, (José Brandão, José Rocha, Robin Fior, António Garcia, 

Sebastião Rodrigues, Daciano da Costa, entre outros) fundou em 1976. Nesta 

associação viria, entre 1976 e 2005, a desempenhar funções na direcção.

Carlos Rocha continua a exercer a sua profissão, como director cria-

tivo na Letra Design. Sempre interessado no design e na leitura, tem 

constituído nos últimos anos um importante espólio gráfico importante 

para o conhecimento da história da disciplina no nosso país.

A admiração de Carlos Rocha pelo trabalho de Sebastião Rodrigues data 

da altura do Almanaque e de algumas capas de livros, no início dos anos 

60. Viriam, mais tarde, a conhecer-se pessoalmente e a conviver na Asso-

ciação Portuguesa de Designers, a partir de 1976.

Uma das interacções profissionais que tiveram, ocorreu não pelos melho-

res motivos e consiste num episódio curioso. Em 1990, antes da realização 

dos Censos de 1981, o INE decidiu renovar a imagem gráfica. O processo 

decorreu de uma forma algo atribulada. Primeiro, o INE recorreu aos dese-

nhadores internos (que faziam os gráficos das estatísticas) e convidou os 

designers Vítor da Silva e José Cândido para avaliarem as propostas. Che-

gou-se à conclusão de que nenhuma delas tinha qualidade suficiente e que 

era necessário organizar um concurso para designers. O INE organizou o 

dito concurso, mas em vez de ateliers de design convocou agências de publi-

cidade e os resultados voltaram a não ser satisfatórios. Vítor da Silva e José 

Cândido sugeriram, então, dado que os prazos começavam a ficar apertados, 

que se contratasse directamente um designer de renome e consensual. E foi 

assim que o INE contactou Sebastião Rodrigues. Porém, tal ocorreu numa 

fase em que, embora não se soubesse, a sua doença já estava numa fase 

avançada e o processo voltou a ter um incidente. 

No dia combinado para se mostrar o trabalho, um Sábado de manhã, 

Sebastião Rodrigues não compareceu, porque se tinha esquecido, e 

quando finalmente chegou à reunião, não tinha preparado o trabalho. 

Foi então, que Victor da Silva sugeriu Carlos Rocha, que viria a realizar 

o trabalho, concebendo mais de sessenta alternativas em quinze dias.

Carlos  Rocha confessa-se um admirador e um seguidor do trabalho de 

Sebastião Rodrigues, e refere que as características que mais valoriza no 

seu trabalho e que ele próprio tem procurado sempre incutir nos seus 

próprios projectos são a geometria e a simetria.
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Tendo um trabalho cuja maior importância se reflecte na criação de 

símbolos e marcas, Carlos Rocha refere que Sebastião Rodrigues cria 

muitas vezes símbolos, mesmo sem ser para constituírem marcas gráfi-

cas, na verdadeira acepção do termo, mas para figurarem em capas ou 

para ilustrarem capítulos de livros (como por exemplo no livro As Mais 

Belas Vilas e Aldeias de Portugal – Verbo).

“(...) O Sebastião estava muito de acordo com 

as mesmas coisas que me entusiasmam... a 

maior parte destes [meus] símbolos têm a ver 

com construções e com coisas simétricas. Há 

umas em que eu lá perco a cabeça [risos] e 

que são menos simétricas... mas isso tem a 

ver, nos símbolos, com a procura de uma 

determinada estabilidade, transmitir que as 

empresas têm os pés assentes na terra... aliás 

eu até sou uma pessoa arrumada e organi-

zada, e acho que o Sebastião também era 

muito isso. (...) E a arte popular é aquilo que 

nos aproxima de certo, e que é muito mais 

importante do que aquilo que as pessoas pos-

sam querer inventar (...)”17

Nas IMAGENS 115 A 116 podemos observar marcas 

gráficas concebidas por Carlos Rocha que ates-

tam estas características de que falamos e que 

nos permitem perceber as influências de Sebas-

tião Rodrigues no seu trabalho. Todas as mar-

cas se caracterizam por uma estabilidade, uma 

geometrização, e uma limpeza e clareza na lin-

guagem visual. Pensamos que tal também era 

bastante recorrente na obra de Sebastião e que, 

embora Carlos Rocha tenha tido bastantes 

influências de diversas personalidades gráficas, 

se pode considerar um herdeiro da maneira de 

fazer de Sebastião Rodrigues, contribuindo 

para a permanência do seu legado.

CARLOS ROCHA

IMAGEM 115

Marca gráfica Promindústria.

IMAGEM 116

Marca gráfica  
Garantia Funchalense, 
Companhia de Seguros, 
1970.

IMAGEM 117

Marca gráfica  
Letra, Estúdio Técnico  
de Comunicação
1964.

IMAGEM 118

Marca Gráfica ORMIS, 
Embalagens de Portugal, 
S.A.R.L, 1969.

IMAGEM 119

Marca gráfica UNICLAR, 
Internacional de Cosméticos, 
S.A.R.L., 1972.

IMAGEM 120

Marca gráfica Hora,  
Agência de publicidade, 1972.

IMAGEM 121

Marca gráfica Três-Dois, 
1972 (boutique para 
crianças).

IMAGEM 122

Marca gráfica Viking,  
1980´s 
(empresa de malhas  
e confecções dinamarquesa).

IMAGEM 123

Marca gráfica  
Pinheiro da Rocha, Lda, 
1980´s (produção  
de atoalhados).

IMAGEM 124

Marca gráfica Unialva, 
Materiais de Construção, Lda., 
1980´s.

IMAGEM 125

Símbolo Avigal, Centro  
Avícola de Portugal, 1981.

IMAGEM 126

Marca gráfica BCP, Banco 
Comercial Português, 1982.

IMAGEM 127

Marca gráfica  
Bolsa de Valores, 1990. 
(A forma hexagonal está 
conotada com a organização 
do espaço das salas de 
diversas bolsas (apresenta 
habitualmente esta 
configuração. A partir dessa 
forma procurou-se 
representar as iniciais BVL, 
sugerindo a emissão de 
informação do centro para 
fora.)

IMAGEM 128

Marca gráfica 
Secla, Faianças, s.d..

IMAGEM 129

Marca gráfica EDP, 1993.

IMAGEM 130

Símbolo INE, 1990.

IMAGEM 131

Marca gráfica Banif,  
Carlos Rocha, 1989.

IMAGEM 132

Marca gráfica 
Obrecol.

17  Carlos Rocha,  

Entrevista realizada  

pela autora. Lisboa: 2012.
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18  José Bártolo, Reactor 

entrevista Aurelindo Jaime Ceia. 

[em linha]. 2008. Consult. 

em 28/06/2012. Disponível 

em www: <http://reactor-

reactor.blogspot.pt/2008/10/

reactor-entrevista-aurelindo-

jaime-ceia.html>.

19  Idem, Ibidem.

20  José Brandão e Aurelindo 

Ceia têm a mesma idade, 

mas uma vez que Ceia 

entrou no curso mais 

tardiamente foram  

professor e aluno.

21  José Bártolo, Op. Cit..

3.2. Aurelindo Jaime Ceia

Aurelindo Jaime Ceia nasceu em Portalegre em 1944. Antes de se tornar 

designer, teve um percurso peculiar, com a passagem pelo curso de 

Arquitectura durante um ano e meio, o serviço militar em África durante 

quase quatro anos, a frequência do curso de artes plásticas nas Belas-

-Artes, um ano de Psicologia no ISPA e, em 1975, o ingresso na primeira 

edição do curso de Design de Comunicação da Escola Superior de Belas-

-Artes, que concluiu “cinco anos e muitas folhas de Letraset depois”18.

O seu interesse pelas artes em geral e pelo design em particular começa-

ram logo na adolescência, mesmo no isolamento do Alentejo, onde ia conse-

guindo contactar com os ecos do exterior, através do cinema e dos livros. Aí 

se foi interessando pela pintura, pela arquitectura, pela literatura e pelo 

cinema, e como o próprio assume, no papel de “um intelectual amargo”, o 

que na altura era um “cliché anti-salazarista”19. No ensino secundário, teve 

como professor, durante três anos, José Régio, figura que o iria marcar 

determinantemente e despertar para a criatividade e para as artes.

No curso de Design de Comunicação, teve como professores persona-

lidades como Jorge Pinheiro, Rogério Ribeiro, Lagoa Henriques e José 

Brandão20 que o despertaram para as questões da comunicação e para os 

seus aspectos poéticos e sociais, o que nele gerou um apetite pelo design.

As suas referências neste campo foram feitas de uma maneira bastante 

típica, sobretudo através dos livros, onde procurava conhecer o que con-

temporaneamente acontecia na área da pintura, do desenho, da arquitec-

tura e do design. Assim, foi confrontando os modernos portugueses 

(Sebastião Rodrigues, Victor Palla, Sena da Silva, Daciano da Costa) com os 

estrangeiros (Paul Rand, Alvin Lustig, Milton Glaser, Saul Bass, Corbusier, 

Alvaar Aalto, etc.) e deste modo, construindo o seu referencial visual.

Começou a sua carreira como designer, ainda enquanto estudante da 

ESBAL, realizando alguns trabalhos na área cultural. Após a conclusão do 

curso, trabalhou alguns meses no atelier do designer José Brandão, onde con-

tactou com as “agruras da produção”21, e mais tarde, foi conseguindo clientes 

próprios, dos quais destaca alguns da área cultural, da área da arqueologia 

(IPPAR, o Museu Nacional de Arqueologia), e também algumas autarquias.

Esta carreira de designer foi sempre desempenhada em paralelo com 

a profissão de professor no curso Design de Comunicação da ESBAL, para 

o qual entrou em 1982, logo após tê-lo terminado, e no qual permaneceu 

até 2009 (?), tendo sido regente de várias disciplinas.
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22  Aurelindo Jaime Ceia, 

Uma poética do Visível:  

O design gráfico de Aurelindo 

Jaime Ceia. Lisboa: 

Universidade de Lisboa | 

Faculdade de Belas-Artes, 

2007.

23  Aurelindo Ceia, 

“Influências e continuidade 

da obra de Sebastião 

Rodrigues”. In Sebastião 

Rodrigues, Designer. Lisboa: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. 

[Comissário da exposição: 

José Brandão]

Em paralelo com a carreira docente, tem realizado conferências, em 

instituições de ensino como a Escola Superior de Educação de Santarém, 

o Instituto Superior de Educação e Ciências, o Ar.Co, a Escola Secundária 

Fernão Mendes Pinto, a Escola Secundária Henriques Nogueira, a Univer-

sidade de Aveiro, a Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 

de Lisboa e a própria Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

Tem também alguns textos publicados em diversas edições, foi premiado 

em alguns concursos públicos de design, participou em júris de vários 

concursos da área cultural, e materializados por exemplo em sinaléticas, 

comunicações visuais de várias naturezas, linhas gráficas para exposi-

ções, cartazes, etc. Realizou também o design de diversas publicações – 

livros e revistas para a área da arqueologia e também catálogos para 

exposições. Realizou ainda diversos projectos de identidade visual para 

diversas entidades, como o Mosteiro dos Jerónimos ou o Museu Nacional 

de Arqueologia, para referir apenas um exemplo.22

O contacto de Aurelindo Ceia com o trabalho de Sebastião Rodrigues 

aconteceu, conscientemente, em 1959 com o Almanaque, mas após esse 

contacto, o designer reparou que já existiam na sua colecção de livros 

algumas capas da autoria de Sebastião, que foi redescobrindo e 

reapreciando.

Esse contacto com as capas do Almanaque foi de uma tal admiração, 

que com dezasseis anos, comprou alguns números dos quais recortou 

as capas, para fazer as suas próprias composições, dada a riqueza e 

plasticidade que encontrava nos seus grafismos.

“Confesso: não tenho distância nenhuma nem grande objectividade 

para falar de Sebastião Rodrigues. O homem está, por assim dizer, 

dentro de mim, no centro de um círculo obscuro, cercado, único, 

como um anjo inacessível, iluminado de cima e projectando uma som-

bra breve. Como som, umas coisas de jazz.

Sentado. Haverá um enorme estirador branco, mais imaginação 

minha do que certeza da realidade, um candeeiro articulado como 

aranha de luz sobre o papel, uma desmesurada lupa presa por uma 

peça móvel a um dos braços do candeeiro, uma daquelas lentes que 

ampliam tudo brutalmente até ao ponto em que nada mais é reconhe-

cível senão dentro daquele universo próprio.”23

Aurelindo Ceia com  
Sebastião Rodrigues  
na Exposição de cartazes  
de Aurelindo Ceia, Sebastião 
Rodrigues e José Brandão. 
Galeria Nova, 1985.
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AURELINDO JAIME CEIA

IMAGEM 133

Cartaz Abrir Abril, 
Cooperativa de Comunicação 
e Cultura, 66x33 cm, 1984.

IMAGEM 134

Programa/desdobrável  
Abrir Abril, Cooperativa  
de Comunicação e Cultura, 
21x10 cm, 1984.

IMAGEM 135

Maquete Arqueologia, 
Aspectos do Povoamento  
da Beira Interior (...),  
IPPAR, 1995.

IMAGEM 136

Revista Arqueologia,  
Aspectos do Povoamento  
da Beira Interior (...),  
IPPAR, 1995.

IMAGEM 137

Cartaz 6 Professores  
da ESBAL, Galeria Nova, 
50x34,5 cm, 1987.

133 134
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IMAGEM 138

Desdobrável Poesia ao Jantar 
(pertencente a um conjunto 
com o mesmo design), 
Cooperativa de 
Comunicação e Cultura, 
1991 [21x10 cm].

IMAGEM 139

Livro Reconhecer  
Leonel Trindade, Cooperativa 
de Comunicação e Cultura,  
1999 [24x20,5 cm].

IMAGEM 140

Catálogo Evocações,  
Mosteiro de Alcobaça,  
2003 [22x22 cm]. 

IMAGEM 141

Cartaz Biblioteca d’Artes, 
FBAUL, 2000 [97x67 cm].

IMAGEM 142

Símbolo Trupe Tabula Rasa, 
Casa do Povo do Turcifal,  
2001.

IMAGEM 143

Símbolo/ logótipo Ruínas 
Romanas de Tróia, IPPC, 1990.

IMAGEM 144

Símbolo/ logótipo Sítios 
Arqueológicos, IPPAR, 1997.

IMAGEM 145

Programa convite Torrenses 
pela Liberdade, Cooperativa 
de Comunicação e Cultura, 
1996 [10x20 cm]. 

138

145

141

139 140

144

143

142
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24  Aurelindo Ceia,  

Entrevista realizada  

pela autora. Lisboa: 2012. 

25  Idem, Ibidem.

Aurelindo Ceia assume-se um grande admirador do trabalho de Sebas-

tião Rodrigues e assume uma clara influência do seu modo de fazer, che-

gando até, por vezes, a recriá-lo nos seus próprios projectos. A este pro-

pósito refere:

“(...) Influenciou-me muito, evidentemente, (...) [embora] o modo de 

fazer (...) [seja] completamente diferente. (...) Eu às vezes até tenho 

medo de parecer que estou a copiar directamente algumas coisas. 

Também tenho feito algumas “cópias” explícitas, devo dizer.”24

Diz-se influenciado a um nível mais conceptual, na atitude e no respeito 

pelo trabalho de designer e na questão ética do design. E a um nível prático, 

nas questões da cor e nas questões da tipografia. Foi com Sebastião Rodri-

gues que aprendeu a considerar a cor enquanto valor estético e plástico, e 

que aprendeu a arriscar na sua utilização (embora assuma que não tem 

coragem para grandes riscos). Foi também com ele que percebeu a impor-

tância da tipografia, não apenas como material funcional, mas como mate-

rial expressivo. Foi com ele que aprendeu a considerar a mancha de texto e 

a “desenhar com o material que a tipografia suscita”25. Neste âmbito, outro 

aspecto que partilha com Sebastião Rodrigues e com o qual contactou atra-

vés de José Brandão, foi a influência do pensamento de Tschichold.

Através da observação do trabalho de Aurelindo Ceia, podemos nitida-

mente perceber estes pontos de aproximação de que falamos. De um 

modo geral, este trabalho é caracterizado por uma linguagem contida, 

subtil, e ao mesmo tempo requintada e intemporal, com uma grande 

atenção ao pormenor, e que resulta sempre de uma profunda reflexão de 

base. E estes são pontos sempre constantes em Sebastião Rodrigues.

Ao nível da estrutura dos objectos gráficos, nota-se uma estabilidade 

na disposição dos elementos, procurando o equilíbrio dos elementos tex-

tuais com os restantes elementos gráficos. São frequentes os blocos de 

texto centrado.

Ao nível da tipografia, tanto são utilizados tipos com uma linguagem 

mais neutra, como tipos com alguma expressividade inerente, como por 

exemplo o que é utilizado no desdobrável “Poesia ao Jantar”, que remete 

para a imperfeição e para a rudeza dos primeiros caracteres tipográficos. 

Procura-se sempre adequar a linguagem intrínseca dos tipos de letra ao 

propósito do objecto de comunicação  em que estão inseridos. Outro 
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26  Filho de João Apolinário 

Sampaio Brandão e de 

Leonor Micaela de Bivar 

Vianna da Motta. É neto 

materno do pianista  

e compositor José Vianna  

da Motta e da actriz  

Berta de Bívar.

aspecto tipográfico relevante, tanto em Sebastião Rodrigues como em 

Aurelindo Ceia, é a utilização expressiva de vinhetas tipográficas, que se 

constituem como principal matéria plástica de objectos gráficos, como 

se pode observar no cartaz e desdobrável “Abrir Abril”.

Ao nível da cor, as cores quentes são bastante frequentes, com o ver-

melho e o laranja a serem bastante utilizados. No entanto, a paleta de 

Aurelindo Ceia também passa pelos azuis, pelo roxo e pelos verdes, sem-

pre em contrastes e utilizações que demonstram uma certa vivacidade e 

ao mesmo tempo sobriedade nos projectos.

No trabalho de Aurelindo Ceia é visível uma frequente utilização da foto-

grafia, sobretudo a preto e branco ou a um único tom. Mas é também fre-

quente a utilização de ilustrações a traço e outras mais plásticas que reme-

tem directamente para a linguagem da pintura. A tipografia também é, em 

vários casos, utilizada como material expressivo e ilustrativo central.

Por tudo isto, Ceia pode considerar-se um “herdeiro” do testemunho 

de Sebastião Rodrigues, e por toda a sua prática profissional e actividade 

de disseminação do seu pensamento, pode considerar-se um agente 

activo de propagação do seu legado.

3.3. José Brandão

Pertencente a uma família profundamente ligada ao meio artístico26, 

José Brandão nasceu em Nova Iorque em 1944, tendo vindo para Portu-

gal com apenas dois anos.

Em 1966, motivado pela situação política, saiu do país, tendo vivido 

até 1967 em Paris e depois em Londres, até 1975, data em que regressou 

a Portugal.

José Brandão iniciou a sua formação com o ingresso, em 1960, no 

curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, que não viria a concluir. Viria mais tarde, como bolseiro da FCG, 

a estudar no Ravensbourne College of Art and Design em Londres, onde, 

em 1970, obteve o grau de B.A. (Bachelor of Arts) em Design Gráfico (com 

a classificação final de 1st Class Honours). No ano lectivo de 1971/1972, 

frequentou ainda o estágio pedagógico também nesta instituição.

Como complementos a esta formação em design, podem também con-

siderar-se os trabalhos que desde muito jovem foi realizando na área do 

design. De 1964 a 1966, trabalhou no atelier de Daciano da Costa, onde 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vianna_da_Motta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vianna_da_Motta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Berta_de_B%C3%ADvar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Arts
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daciano_da_Costa
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27 Criada em 1975  

por João Barroso Soares,  

Victor Cunha Rego  

e Bernardino Gomes.

28  José Brandão. [em linha]. 

Lisboa: Wikipedia, 2009. 

Consult. em 10/05/2013. 

Disponível em www: 

<http://pt.wikipedia.org/

wiki/José_Brandão>.

pôde contactar com uma intensa actividade de design. Durante a estadia 

em Paris, trabalhou no atelier de Sylvie Joubert. Durante o curso em 

Londres, manteve sempre a actividade de designer, colaborando com ate-

liers como o de Keith Cunningham, o de Douglas Kelly Associates, e o 

Imperial Tobacco Group.

Em 1975, regressou a Portugal e iniciou a sua actividade de designer 

independente, tendo realizado inúmeros projectos de design, dos quais 

se destacam as capas de discos para cantores como José Afonso, Sérgio 

Godinho, Janita Salomé e Fausto. Iniciou também a colaboração com a 

editora Perspectivas e Realidades27 para a qual criou diversas capas. Foi 

também neste período que criou a imagem integrada para o Festival 

Internacional de Cinema da Figueira da Foz, entre 1975 e 1981.

Esta sua primeira fase de designer gráfico caracteriza-se por uma 

grande originalidade de soluções, em que os objectos gráficos são, na 

maioria das vezes, valorizados por desenhos e ilustrações da sua autoria.

Em 1982, José Brandão criou, em conjunto com a mulher Salette 

Brandão, o B2 Atelier de Design. Um dos primeiros trabalhos de relevo 

nesta fase foi o livro comemorativo dos 25 anos da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Para esta instituição viria a realizar uma grande quanti-

dade de trabalho, numa relação de continuidade que se mantém até 

aos dias de hoje. Para além da FCG, o trabalho do Atelier B2 viria a ser 

pautado por encomendas de instituições de renome, como a Presidên-

cia da República, o Ministério da Educação, a Secretaria e o Ministério 

da Cultura (Teatro Nacional D. Maria II, palácios e museus nacionais, e 

outros serviços), a Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, a Funda-

ção Luso-Americana, a Fundação Oriente, os CTT Correios de Portugal, 

a Portugal Telecom, o Banco de Portugal, a Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, a Europalia’91, Lis-

boa 94 e a Expo’98.28

A destacar ainda no campo do design, a participação na Associação 

Portuguesa de Designers, de que foi, em 1976, sócio fundador e onde 

exerceu diversos cargos na Direcção e na Assembleia Geral.

Outro aspecto de grande relevo na carreira de José Brandão e determi-

nante na sua importância para o design gráfico nacional, prende-se com 

a actividade docente. Esta iniciou-se ainda em Londres, no ano lectivo de 

1970-71, como docente convidado no Hammersmith College of Art and 

Building (entretanto integrado no Chelsea College of Art and Design). 
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Após o regresso a Portugal, foi docente com regência da cadeira nuclear 

no Curso de Design de Comunicação na Escola Superior de Belas-Artes, 

em Lisboa, desde o ano lectivo de 1976/1977 até 1995. Em 1995, passou a 

leccionar na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lis-

boa (FA/UTL), primeiro como Professor Auxiliar Convidado e, desde 

Junho de 2001, como Professor Associado Convidado, até à aposentação 

em 2011. Nesta instituição, participou na criação do Curso de Mestrado 

em Design, em 2002, e foi responsável pela especialização em Design de 

Comunicação e pelas disciplinas da respectiva área científica. E de modo 

semelhante, em 2005, aquando da criação do curso de Doutoramento 

em Design, assumiu a responsabilidade científica da unidade curricular 

de Projecto. 

Durante as quatro décadas de actividade lectiva, foi responsável pela 

formação de várias gerações de designers, e assim contribuiu para a con-

solidação do ensino do design em Portugal. Também com a integração 

de jovens profissionais no seu atelier contribuiu para esta formação 

profissional.

Ao longo da sua vasta e riquíssima carreira, José Brandão foi agraciado 

com vários prémios e distinções. Entre eles, destaca-se o Prémio APOM 

para A Melhor Exposição, atribuído, em 1995, pela Associação Portu-

guesa de Museologia à exposição “Sebastião Rodrigues Designer”, que 

comissariou e organizou. Em 2000 e em 2009 recebeu prémios Carreira, 

atribuídos pelo Centro Português de Design e pelo Instituto Politécnico 

de Tomar (no âmbito do ARTEC, Simpósio de Design e Artes Gráficas), 

respectivamente. Em 2009, recebeu o Grand prix de l’Art philatélique euro-

péen (Grande Prémio da Arte Filatélica Europeia), atribuído pela Presi-

dência da República Francesa. Em 2010, recebeu a distinção por mérito, 

pela Universidade Técnica de Lisboa.

Em 2006, foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do 

Infante D. Henrique, pelo Presidente da República Jorge Sampaio.

A relação entre Sebastião Rodrigues e José Brandão teve início por oca-

sião da criação da Associação Portuguesa de Designers, em 1976. Aí 

desenvolveram uma amizade, potenciada também pela circunstância 

prática de viverem e trabalharem relativamente próximos um do outro.

Não obstante a sua formação e experiência profissional no estran-

geiro, José Brandão sempre se interessou e admirou o trabalho de Sebas-
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JOSÉ BRANDÃO

IMAGEM 147

Desdobrável 
Telecomunicações,  
exterior e interior, 1980.

IMAGEM 148

Desdobrável Queda  
e Ascensão da Estética 
Clássica, Museu Calouste 
Gulbenkian/Acção Cultural, 
1987.

147

148
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IMAGEM 149

Capa do livro Literaturas 
Africanas de Língua 
Portuguesa, 1987.

IMAGEM 150

Capa do livro  
Um Olhar Sobre as Reservas, 
FCG, 1985.

IMAGEM 151

Capa do livro  
Ballet Gulbenkian, FCG.

IMAGEM 152

Guia do Museu  
da Fundação Ricardo  
do Espírito Santo Silva.

IMAGEM 153

Agenda Lalique,  
FCG, 1985.

IMAGEM 154 A, B

Cartaz À Procura  
do Tempo de Lalique,  
FCG, 1988.
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150 151

154A

152

154B
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IMAGEM 155

Capa e páginas do livro 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 1956-1981,  
25 Anos. FCG, 1981.
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IMAGEM 156

Capa e páginas do livro 
Fundação Calouste 
Gulbenkian Cinquenta Anos, 
1956-2006. FCG, 2006.

?
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29  Na sequência desta obra, 

viria também a realizar  

em 2006 o livro Fundação 

Calouste Gulbenkian  

Cinquenta Anos, 1956-2006, 

(design em co-autoria com  

a autora desta dissertação,  

à data colabora do Atelier B2).

tião Rodrigues, e muitas vezes o visitava no seu atelier, onde conversa-

vam sobre os projectos, mas onde também simplesmente conviviam e 

conversavam sobre tudo e nada, como o fazem dois amigos.

José Brandão herdou de Sebastião Rodrigues não apenas o legado 

gráfico, mas também alguns dos seus clientes (sempre na área da cul-

tura), o que de certo modo também justifica a proximidade das duas 

maneiras de encarar o design. Um desses primeiros clientes foi a FCG. 

Em 1981, Sebastião Rodrigues tinha em mãos a concepção do livro 

comemorativo dos 25 Anos da Fundação Gulbenkian. No entanto, 

achando que não tinha no momento capacidade de o executar em 

tempo útil, passou o trabalho para José Brandão, que o prosseguiu, res-

peitando as grelhas, algumas ideias e algumas páginas que Sebastião 

Rodrigues já tinha concebido. O livro reflecte assim uma nítida conti-

nuidade da sua obra, que se reflecte na mancha de texto harmoniosa, 

num tipo de letra neutro, mas servindo perfeitamente uma clara comu-

nicação. E reflecte-se, sobretudo nos diagramas e gráficos, concebidos 

com delicadeza e expressividade, mas sem deixarem de cumprir a fun-

ção principal de comunicar de modo claro e simples uma informação 

complexa.29 

Esse tratamento de informação complexa, de modo a clarificá-la tam-

bém é visível no desdobrável Telecomunicações (1980). Ambas as obras reve-

lam uma preocupação com o leitor e com a clareza da comunicação, o 

que era um ponto em comum entre Sebastião Rodrigues e José Brandão, 

não só ao nível da infografia, mas também ao nível do texto e das respec-

tivas hierarquias de informação.

As semelhanças entre os dois residem, acima de tudo, na maneira de 

encarar o design, enquanto serviço que se presta à comunidade, no rigor 

e na atenção aos detalhes e no tratamento tipográfico, que se pretende 

harmonioso, requintado e legível, mas também expressivo em títulos e 

textos de destaque. No nível mais ilustrativo do design gráfico, José Bran-

dão tinha (e tem) uma linguagem substancialmente diferente da de 

Sebastião Rodrigues, com um traço mais complexo, desenhos mais tra-

balhados, mais texturas, e uma expressão de certo modo mais “agres-

siva”, também mais de acordo com aquilo que se fazia na sua geração, 

comparável, por exemplo, com o trabalho do grupo Push Pin Studio. Estes 

aspectos são visíveis, sobretudo, nos seus primeiros trabalhos, em que 

proliferaram as ilustrações para capas de livros e discos e para cartazes.
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Para além de tudo isto, as semelhanças entre ambos residem também 

ao nível da produção gráfica e dos acabamentos com a máxima exigên-

cia de qualidade e o máximo controlo das cores e dos mais diversos 

detalhes.

Nos trabalhos representados nas IMAGENS 147 a 156 podemos perceber este 

tipo de semelhanças, no uso da tipografia, que assume um carácter 

expressivo e dinâmico sem perder a legibilidade e uma relativa simpli-

cidade e sobriedade, conferindo, assim, aos trabalhos um aspecto 

sóbrio e requintadamente superior. O uso dos caracteres swash contri-

bui em grande medida para esse aspecto e é um recurso que ambos os 

designers utilizaram frequentemente ao longo das suas carreiras. 

Outro recurso expressivo comum é o uso de imagens recortadas sobre 

fundos escuros, muitas vezes representadas apenas em pormenor, 

ficando assim valorizadas, e contribuindo para reforçar os aspectos 

que se pretendem transmitir, ao mesmo tempo que se fazem assumir 

um carácter ilustrativo. Tal é sobretudo visível na capa da Agenda Lali-

que e no cartaz À Procura do Tempo de Lalique. Na capa do livro Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa, podemos observar a apropriação gráfica 

de um pormenor de um motivo decorativo africano, que se assume 

como elemento ilustrativo da capa, em complemento à composição 

tipográfica e cromática presente no título. Este tipo de apropriação e 

reformulação era uma característica habitual em Sebastião Rodrigues, 

que podemos observar no seu uso de material gráfico etnográfico e 

arqueológico.

Como conclusão da comparação da obra dos três designers (Carlos 

Rocha, Aurelindo Ceia e José Brandão) com a de Sebastião Rodrigues, 

há a frisar que uma das maiores semelhanças entre os quatro, se 

prende com a atitude perante o design, encarando-o como actividade 

resultante de uma reflexão prévia, que tenta perceber e resolver os 

reais problemas dos clientes (mesmo que estes não os tenham enun-

ciado claramente). Em todos estes designers é possível encontrar remi-

niscências de Sebastião Rodrigues, o que vem atestar o facto existir um 

legado da sua obra e, deste modo, reforçar a sua importância no pano-

rama no design gráfico nacional. 
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30  Enciclopédia Verbo Luso 

Brasileira de Cultura: Edição 

Século XXI. Vol. 25. Lisboa: 

Verbo, 2002, p. 766.

Síntese Conclusiva

Neste capítulo abordámos o posicionamento da obra de Sebastião 

Rodrigues, no panorama internacional e no panorama nacional, esta-

belecendo comparações entre o trabalho do designer e trabalhos de 

alguns designers internacionais e nacionais.

Através da comparação (ainda que sucinta) com designers interna-

cionais seus contemporâneos, pudemos provar que a sua obra se 

encontra plenamente enquadrada no espírito do tempo, podendo 

encontrar-se bastantes semelhanças com designers de vários países. A 

atestar este aspecto, está o facto de o designer ter visto a sua obra 

publicada em compilações internacionais por três vezes, em 1962 e 

em 1982.

Através da comparação do seu trabalho com o trabalho de uma 

amostra de designers portugueses seus contemporâneos, pudemos, 

mais uma vez, estabelecer diversos paralelismos, o que por um lado, 

vem provar que o design gráfico português daquele período tem um 

nível de qualidade excelente, mas por outro lado, diminui o estatuto de 

“exclusividade” que é muitas vezes atribuído a Sebastião Rodrigues. Não 

obstante a “descoberta” de que outros designers tinham níveis de qua-

lidade semelhantes, o designer tinha características muito suas e espe-

cíficas (ao nível da expressividade, do tratamento tipográfico, da apro-

priação de motivos etnográficos e do cuidado com a reprodução), que 

tornam o seu trabalho único e facilmente reconhecível.

Comparámos ainda o trabalho de Sebastião Rodrigues com o traba-

lho de alguns designers que se podem considerar continuadores do 

seu estilo, e que podem assim ser considerados como o seu legado.

A importância da obra de Sebastião Rodrigues no panorama do 

design gráfico em Portugal constitui um ponto de consenso na comu-

nidade gráfica nacional e considerámo-la, desde o ponto de partida da 

investigação, como um dado adquirido. Tivemos desde o início sem-

pre em mente a afirmação de José Brandão “A partir do princípio dos 

anos 50, o seu trabalho distinguiu-se da generalidade da produção da 

época por uma excepcional qualidade e tal contributo permitirá defi-

nir com clareza, no design gráfico nacional, um antes e um depois de 

Sebastião Rodrigues.”30

Esta é uma afirmação que suscita alguma discussão, pois há quem 

não concorde com uma tão grande revolução provocada pela obra de 
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Sebastião Rodrigues (até mesmo designers que o admiram). Com o 

decurso da investigação, podemos concordar que, de facto, é uma afir-

mação bastante radical, sobretudo depois de termos estudado os con-

temporâneos do designer e de termos percebido qualidades equiva-

lentes em muitos deles. No entanto, é inegável que Sebastião Rodrigues 

teve um papel muito importante no panorama da disciplina em Por-

tugal, provado não só pelo seu posicionamento na sua geração, como 

pelo legado que transmitiu às seguintes. Por tudo isto, consideramos 

provada a nossa hipótese, constatando que a sua obra foi, de facto, 

“um marco no design gráfico em Portugal”.
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A fechar esta investigação, sumariamos os resultados que cumprem os 

objectivos, respondem às questões de investigação e confirmam a hipótese.

Enquadramento da investigação e resultados obtidos

A metodologia adoptada na investigação foi de natureza qualitativa e não 

intervencionista, baseada em três vertentes principais: a investigação teórica, 

as entrevistas a especialistas e a observação de objectos gráficos e respectiva 

análise. Esta metodologia revelou-se eficaz e ajustada ao objecto de estudo.

Com a investigação teórica procurámos recolher informação pertinente 

no âmbito da história do design gráfico, a nível internacional e nacional, e 

também da história das artes gráficas, que se assumem como área comple-

mentar à área do design e que condicionam a própria prática da disciplina. 

Procurámos também recolher informações em áreas de interesse para o 

estudo, como a arte popular, a etnografia, o processo criativo ou o desenho. 

Com as entrevistas recolhemos depoimentos de testemunhas privile-

giadas acerca da época em que Sebastião Rodrigues desenvolveu o seu 

trabalho, e acerca da sua personalidade pessoal e profissional.

Com a observação, analisámos um conjunto significativo de obras, 

tendo concebido para essa análise, um modelo que contempla a descri-

ção do objecto gráfico, o seu contexto e a sua interpretação.

Esta análise gráfica dos trabalhos foi importante para o entendimento 

do design e da sua história, pois permitiu um olhar mais detalhado, siste-

mático e isento sobre o objecto que a constitui. Mas para esta análise ser 

eficiente, revelou-se fundamental contemplar não só os aspectos de design 

(tipografia, grelha, cor, tipo de imagem e ilustração), mas também os 

aspectos de contexto (em que os objectos foram produzidos e difundidos) 

e a interpretação. Na interpretação, existe forçosamente um considerável 

grau de subjectividade, mas esta subjectividade não constitui entrav, e 

revela-se como aspecto fundamental na geração de novo conhecimento.

Conclusões 
e considerações finais
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Para além do documento final agora apresentado, a comunicação dos 

resultados da investigação, foi acompanhada por diversas formas de 

disseminação do conhecimento, através de comunicações, publicações, 

actividade lectiva e interacção com investigadores. Os resultados substan-

ciais e finais revelam-se na dissertação, expressos nas sínteses conclusi-

vas de cada capítulo, que conduzem e suportam as considerações finais.

O primeiro e o segundo capítulos fazem um enquadramento histórico e 

demonstram a importância dessa contextualização para o conhecimento 

do design gráfico e do desempenho da profissão. O terceiro capítulo con-

textualiza o design em Portugal, especificando a sua relação com a cul-

tura artística e destacando intervenientes institucionais e individuais. O 

quarto capítulo posiciona o percurso e a obra de Sebastião Rodrigues, no 

seu contexto, destacando a sua “teia cultural” e as influências interna-

cionais. O quinto capítulo, foca-se na análise interpretativa de um con-

junto referencial de obras do designer. O capítulo 6 sintetiza e demons-

tra especificidades da sua obra, com destaque para o uso da tipografia, os 

recursos visuais, o carácter oficinal e o processo criativo, revelando, 

ainda, o papel do humor e da inteligência no design gráfico. O capítulo 7 

estabelece o posicionamento da obra de Sebastião Rodrigues, a nível 

internacional e no contexto português, comparando-o com os seus con-

temporâneos e identificando os seguidores do seu estilo de trabalho, que 

constituem o seu legado.

A investigação desenvolvida procurou constituir um contributo 

para a história e para a crítica do design gráfico em Portugal, cum-

prindo os objectivos gerais e específicos a que se tinha proposto.

Assim, estabelecemos o percurso e caracterizámos a obra do designer 

Sebastião Rodrigues (1929-1997), figura marcante da evolução da disci-

plina no nosso país, com obra de referência no panorama nacional e inter-

nacional. Enquadrámos o designer no contexto cultural e artístico nacio-

nais e no panorama do design gráfico nacional e internacional, comparando 

o seu percurso com outros percursos e processos. Procurámos demonstrar 

a génese de algumas influências que recebeu. Identificámos alguma icono-

grafia recorrente, decifrando a sua origem e o seu significado originais. 

Revelámos também o processo de concepção e investigação de Sebastião 
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Rodrigues, percebendo a inserção recorrente desta iconografia no seu tra-

balho e entendendo a maneira como recolhia e transformava material 

visual em grafismos com cunho próprio e adequados a figurar em objec-

tos de comunicação. A investigação permitiu, ainda, perceber que desig-

ners representam a continuidade do “tipo” de trabalho de Sebastião Rodri-

gues e de que modo foram influenciados pela sua obra.

A recolha e catalogação de cerca de seiscentas obras de Sebastião Rodri-

gues e o posterior estudo e aprofundamento de um conjunto considerá-

vel das mesmas foi um ponto de partida para a observação e a análise 

essenciais e permitiu responder às perguntas de partida da investigação.

Através da nossa investigação pudemos conhecer o percurso do design 

em Portugal e as características específicas da obra de Sebastião Rodri-

gues, que sistematizamos em grandes linhas conclusivas. 

A disciplina de design gráfico e o seu contexto

Três factores foram determinantes para a evolução da disciplina, no sen-

tido de se tornar naquilo que hoje conhecemos: a revolução industrial; 

a evolução que esta trouxe à mecanização da tipografia; e o percurso 

de vanguardas artísticas que revolucionaram a arte e o pensamento no 

início do século XX e que haveriam de marcar indelevelmente o design.

No processo da história do design gráfico do século XX destacam-se: A 

Bauhaus (incluindo os antecedentes); a Nova Tipografia (no qual se des-

taca a figura de Tschichold); a abordagem tipográfica tradicionalista 

(contemporânea da Nova Tipografia, mas com uma posição oposta); e o 

Estilo Suíço, ou Estilo Tipográfico Internacional. O design gráfico nos 

EUA, embora tendo sido uma “importação” da Europa, não deixou de 

introduzir um cunho próprio e, em certa medida, diferenciador. 

Só a partir da compreensão deste contexto, poderemos estudar as artes 

gráficas e a actividade do designer gráfico no período do nosso estudo 

(1945-1985), considerando que as suas idiossincrasias se assumiram 

como condicionantes da profissão, e desse modo também determinaram 

o seu percurso.
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Condicionantes e possibilidades  

do trabalho do designer gráfico

Este foi um período bastante rico, em que as diversas tecnologias sempre 

facilitaram e automatizaram o processo gráfico. Neste âmbito, há a refe-

rir, essencialmente, três momentos, que constituem três maneiras 

distintas de trabalhar. No primeiro momento, a composição dos textos 

era feita em tipografia mecânica (Linotype e Monotype) e a impressão 

era feita através da impressão tipográfica. No segundo momento, a com-

posição continuava a ser mecânica, mas a impressão era feita através do 

offset (divulgado a partir dos anos 60). Havia a particularidade de a 

impressão se basear em processos fotográficos e a composição de texto 

não. Assim, era frequente imprimir texto e imagens em separado, ou 

compor os textos tipograficamente e fotografá-los de modo a adaptá-los 

ao tipo de impressão. O terceiro momento corresponde à plena dissemi-

nação da impressão offset e à criação de um método de composição sin-

tonizado com a mesma e igualmente baseado em processos fotográficos: 

a fotocomposição.

Embora com algumas diferenças em cada um dos momentos, o papel do 

designer manteve-se constante e centrado, essencialmente, na cria-

tividade inicial e na delegação de tarefas. Uma vez que, para materia-

lizar um projecto, era necessário recorrer a várias equipas técnicas, a 

função do designer gráfico passava bastante pela coordenação. Nesta 

fase do design gráfico, o aspecto final do trabalho só era percebido com 

exactidão depois da impressão, pelo que as maquetes assumiam, então, 

um papel bastante importante.

Conhecer as especificidades do trabalho do designer nesta época, per-

mite-nos entender correctamente a sua actuação. Do mesmo modo, 

conhecer os instrumentos de trabalho nos ateliers, permite com-

preender os processos e os resultados atingidos.

A história do design gráfico inclui a tecnologia gráfica, tanto ao 

nível da concepção em atelier, como ao nível mais abrangente da 

composição e da impressão. Do mesmo modo, o desenho enquanto prá-

tica essencial ao desenrolar do processo de design gráfico, é também um 

dos tópicos de referência neste contexto.
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“O Tempo e o modo” de Sebastião Rodrigues

Em Portugal, o modernismo nas artes surgiu tardiamente, devido às 

especificidades da sociedade, que se encontrava culturalmente bastante 

ligada a realidades e valores do século XIX. A introdução da moderni-

dade fez-se principalmente através dos artistas da primeira geração de 

modernistas, tendo havido mais duas gerações modernistas que se segui-

ram a esta. A segunda geração coincidiu temporalmente, em parte, com 

o período do SPN/SNI dirigido por António Ferro (1933–1949), e por isto 

esteve bastante ligada aos valores do Estado. A terceira geração foi mar-

cada, essencialmente, pelo Surrealismo e pelo Neorrealismo, movimen-

tos fundamentais na actualização e alteração do gosto português.

Factor condicionante da evolução do design, foi o regime ditatorial 

do Estado Novo e a sua política cultural. Em 1933, foi criado o Secre-

tariado de Propaganda Nacional – SPN (mais tarde SNI – Secretariado Nacio-

nal de Informação), que constituía o instrumento da propaganda do Estado 

(a nível interno e externo) e pretendia disseminar a chamada “Política 

do Espírito”, servindo-se dos instrumentos ao seu alcance: edições, con-

ferências, feiras, prémios literários, concursos de montras e participa-

ção em exposições e feiras internacionais, entre as quais, a grandiosa 

“Exposição do Mundo Português” de 1940. Estes meios destinavam-se a 

cumprir objectivos de propaganda muito específicos, mas constituíam 

um factor de dinamização cultural e proporcionavam oportunidades de 

trabalho aos chamados “artistas decoradores”.

No panorama artístico português, há a destacar com grande ênfase a 

influência da Fundação Calouste Gulbenkian, a partir de 1956, que 

contribuiu para um desenvolvimento generalizado da cultura em Portu-

gal, com diversificadas iniciativas, ao nível de exposições, de espectácu-

los (música, teatro, cinema, bailado, etc.), da leitura (com edições pró-

prias e apoiadas e com a criação de bibliotecas fixas e itinerantes), do 

equipamento hospitalar, da assistência social, da reabilitação do patri-

mónio, entre outras. Uma das áreas de intervenção que mais se destacou 

e que mais influenciou foi a atribuição de bolsas de estudo, que possibi-

litaram a muitos criadores culturais estudar noutros países e, assim, 

desenvolver o panorama artístico nacional. No que se refere ao o design 

gráfico, os primeiros diplomados nesta área obtiveram os seus cur-

sos no estrangeiro com bolsas da FCG.



olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal656

Para melhor entendermos o design gráfico no período em estudo 

(1945–1985), identificámos três gerações de designers gráficos no 

século XX (até 1985): A primeira, formada pelos designers nascidos 

entre o final do século XIX e o início do século XX, que começaram a 

trabalhar das décadas de 1920 e 1930. A segunda formada pelos desig-

ners nascidos entre as décadas de 1920 e 1930 e que começaram a tra-

balhar entre as décadas de 1940 e 1950. A terceira formada por desig-

ners nascidos entre as décadas de 1940 e 1950 e que se iniciaram na 

profissão nas décadas de 1960 e 1970.

Na primeira metade do século, deu-se a formação da profissão e na 

segunda a sua afirmação, sendo a segunda geração de designers aquela que 

protagonizou esta afirmação e que viveu a autonomização da disciplina.

Esta contextualização é essencial para compreender e fundamentar a 

especificidade do percurso biográfico e profissional e a importância 

da “teia de relações” de Sebastião Rodrigues.

Foram importantes na sua teia cultural os “colegas de profissão”, os 

técnicos das gráficas (sobretudo João Gonçalves, José Maria da gráfica 

Novotipo, Cipriano Dourado, Rui Soares e Renato Graça) e também diver-

sas personalidades ligadas à área cultural, com quem, de uma forma ou 

de outra, se foi relacionando: D. Maria José de Mendonça, Manuel Félix 

Ribeiro, Francisco d’Avillez, Francisco Lages, Luís Reis-Santos, Fernando 

Guedes, Francisco Lyon de Castro e Joaquim Figueiredo Magalhães, são 

alguns dos nomes. 

A sua experiência mais marcante foi a do Almanaque, que o enrique-

ceu pessoal e culturalmente, uma vez que lhe permitiu contactar e tra-

balhar com um grande número de intelectuais de relevo, a começar pelo 

director Joaquim Figueiredo Magalhães, pelo editor José Cardoso Pires, e 

passando por Luís de Sttau Monteiro, Augusto Abelaira, Alexandre 

O’Neill ou João Abel Manta, entre muitos outros. Com estas personalida-

des, Sebastião Rodrigues partilhou o gosto pela provocação, pela ironia, 

pelo jogo e pelo humor na comunicação, para além de um certo espírito 

boémio.

Conhecer as instituições para as quais Sebastião Rodrigues trabalhou, e 

observar a quantidade de trabalho que realizou para as mesmas, assim 

como as datas em que realizou esses trabalhos, permite perceber melhor 
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a natureza da encomenda, o perfil dos seus clientes e o tipo de relação 

que com eles estabelecia. A encomenda é, em grande parte, proveniente 

de instituições de cariz cultural ou focada em eventos, também eles de 

natureza artística e cultural. Entre os seus clientes estão principalmente 

editoras (Arcádia, Sá da Costa, Ulisseia, Minerva, Verbo e Europa-Amé-

rica), museus (MCG, MNAA, Mosteiro da Batalha), fundações (FCG) e ins-

tituições públicas, tais como o SNI, que mais tarde passou a SEIT (Secre-

taria de Estado de Informação e Turismo).

A partir de 1959/1960, Sebastião Rodrigues começou a ter maior quan-

tidade de clientes, o que poderá estar relacionado com a visibilidade que 

o Almanaque (em especial as capas) alcançou. Aspecto também impor-

tante é o facto de Sebastião Rodrigues, geralmente, estabelecer relações 

duradouras com os clientes, o que é bem revelador da satisfação dos 

mesmos com a qualidade do seu trabalho.

As relações com o estrangeiro estão na base de importantes influên-

cias internacionais. Essas influências ocorreram, tanto pela via das 

publicações, como pelas viagens. Sebastião Rodrigues viajou relativa-

mente pouco e quase exclusivamente dentro do âmbito profissional. No 

entanto, essas viagens permitiram-lhe contactar com outras culturas e 

com o trabalho de outros designers e torná-lo uma pessoa mais infor-

mada e conhecedora. 

Em 1954/55 viajou para o Brasil, onde permaneceu um ano, em 1956, 

viajou para Roma de automóvel, em 1958 para Bruxelas, em 1959/60 para 

a Finlândia (a título particular) e em 1971 para Madrid. À excepção da 

viagem de 1971 a Madrid, todas as suas viagens foram realizadas entre 

1954 e 1960, entre os seus 25 e 30 anos, e portanto, cedo na sua vida e na 

sua carreira, o que poderá ter constituído uma base importante para a 

maturidade profissional que atingiu por volta de 1960.

As publicações constituíam veículo privilegiado de informação e de 

disseminação das correntes da arte e do design, no período em estudo, e 

eram, deste modo, uma fonte preciosa de conhecimento. Sebastião 

Rodrigues procurava ter acesso a diversas publicações, e o facto de ser 

uma pessoa informada, justifica que o seu trabalho estivesse perfeita-

mente enquadrado no panorama geral e em sintonia com seus pares a 

nível internacional.
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As exposições em que participou, tanto enquanto profissional, como 

enquanto expositor, e os prémios que lhe foram atribuídos, são revela-

dores da sua capacidade de trabalho e também do reconhecimento que 

o público tinha por esse trabalho.

O universo de Sebastião Rodrigues é, portanto, constituído por um vasto 

conjunto de vivências e relacionamentos, tanto pessoais como profissio-

nais, que constituíram o ambiente propício a que o designer pudesse 

mostrar em plenitude as suas capacidades e talentos.

Dimensão artística e processo oficinal 

especificidades da obra de Sebastião Rodrigues

Com base no modelo de análise configurado durante a investigação, 

pudemos concluir que a obra gráfica de Sebastião Rodrigues apresenta 

características específicas relativamente à grelha / estrutura geomé-

trica, às cores, à tipografia, e ao uso de ilustrações e fotografia.

Quanto à grelha/estrutura geométrica, no design de publicações ela é 

bem marcada, uma vez que constitui a base do design editorial e per-

mite a construção de páginas de modo uniforme e coerente. Em capas e 

cartazes, na maioria das vezes, não é possível determinar uma ordem 

estrutural subjacente, o que não lhes retira harmonia e sentido 

construtivo.

No que concerne às cores, a paleta de cada trabalho está relacionada 

com o tipo de cliente e com o tipo de mensagem a transmitir. Assim, 

tanto temos trabalhos com cores bastante vivas, alegres e contrastantes, 

como temos outros com cores sóbrias e menos saturadas, remetendo 

para uma ideia de sobriedade. Importa reter que este uso da cor é sempre 

feito de uma maneira bastante adequada e pouco óbvia, própria do 

designer.

Em relação à tipografia, predomina o uso de fontes com patilhas, de 

aspecto sóbrio e clássico. No entanto, também são usadas as fontes sem 

patilhas (embora em menor proporção). Em toda a obra de Sebastião 

Rodrigues é dada uma grande importância aos aspectos tipográficos, 
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cuidando dos espacejamentos, de modo a torná-los visualmente equili-

brados. É sobretudo nos títulos que estes cuidados tipográficos são mais 

notórios, não só ao nível dos espacejamentos, mas também ao nível da 

alteração do desenho original dos caracteres, ou do uso de caracteres 

swash, para conferir mais carácter e personalidade aos letterings. 

Por vezes, Sebastião Rodrigues recorre ao uso de fontes tipográficas 

bastante fortes a nível visual, que conferem um carácter muito marcado 

e afirmativo. No entanto, dada a natureza efémera do desenho desses 

tipos de letra, é retirada intemporalidade a esses grafismos – caracterís-

tica bastante própria do designer. 

Existe na sua obra uma boa relação entre legibilidade e expressivi-

dade, sendo que, em alguns trabalhos (sobretudo de texto corrido), a 

expressividade assume um lugar secundário, dando lugar à facilidade de 

leitura. Para este propósito contribuem as hierarquias dos vários níveis 

de informação que o designer estabelece com clareza.

Assistimos ao uso de ilustrações criadas pelo autor e também ao uso da 

fotografia como elemento pictórico principal. O uso da fotografia é feito 

em trabalhos mais institucionais, com um tipo de mensagem mais dis-

creta e sóbria, e geralmente em trabalhos mais recentes. A ilustração 

acompanha todo o percurso do designer, no início com uma expressão 

mais livre, e posteriormente, com uma expressão mais geometrizada. 

Esta geometrização das formas, aliada à sua simplificação, sem nunca 

se perder a identificação dos motivos representados, é uma caracterís-

tica que distingue a obra do designer e que nela está sempre presente. Do 

mesmo modo, também a ausência de perspectiva naturalista, isto é, o 

desenvolvimento das composições gráficas num único plano, sem a pre-

tensão de sugerir tridimensionalidade convencional, é uma caracterís-

tica transversal a toda a obra. 

O trabalho do designer Sebastião Rodrigues revela uma expressividade 

muito própria, próxima da linguagem plástica da pintura e da ilustração, 

sem nunca comprometer a eficácia da comunicação e a legibilidade. 

O carácter oficinal do seu trabalho e a qualidade gráfica que daí advém 

revelam-se características do seu modo de pensamento e actuação e 

constitui mais uma singularidade da sua obra.
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Outro aspecto particular da obra do designer e que nesta análise 

pudemos observar, é o uso recorrente de determinados elementos, 

provenientes da arte popular e da etnografia, como o sol, a lua, 

pássaros, corações, o símbolo de crescente, etc., 

O seu processo criativo singular incute, na maior parte das vezes, 

um carácter de humor e inteligência na comunicação gráfica.

Existe na obra de Sebastião Rodrigues um conjunto de dualidades, 

que confere riqueza e interesse aos seus trabalhos. Uma dessas duali-

dades consiste no binómio tradição e inovação. 

Por um lado, o designer encontra-se a par das tendências mais 

recentes do seu tempo e incorpora-as no seu trabalho. Por outro lado, 

o recurso às fontes etnográficas e da arte popular remete para aspec-

tos tradicionais. Também o facto de, muitas vezes, e sobretudo numa 

fase mais tardia da carreira, optar por um design elegante, sóbrio e 

contido, mais baseado na tipografia, remete para um aspecto mais 

tradicional, sem retirar, contudo, contemporaneidade aos projectos.

Outro desses aspectos é o binómio comunicação e expressão, ou 

seja, o design de Sebastião Rodrigues assenta na eficácia da comunica-

ção e legibilidade, mas não abdica de um carácter mais ligado à 

expressividade pessoal do designer, que faz com que cada obra sua 

seja facilmente identificável. 

A par destas características, e relacionado com as mesmas, está o 

binómio rigor e criatividade. Ao mesmo tempo que, para se alcançar 

a perfeita comunicação, é necessário o rigor na composição tipográ-

fica e na qualidade da impressão, é necessária a criatividade para 

alcançar a expressividade, nos aspectos mais visuais e ilustrativos do 

trabalho. 

Estas características remetem também para a questão da dualidade 

entre técnica e arte. A técnica ligada ao rigor e à eficácia da comuni-

cação, e a arte ligada à expressão. 

Nesta identificação de binómios, é ainda possível referir os aspec-

tos dimensão artística e processo oficinal, em que a dimensão artís-

tica se prende com a criatividade e a expressividade e o processo ofi-

cinal se encontra relacionado com o rigor e o controle da produção 

gráfica, com vista à obtenção de resultados de excelência.
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De todos os aspectos da análise gráfica do trabalho de Sebastião 

Rodrigues, do estudo do seu contexto e do estudo comparativo com 

outras obras, podemos referir uma característica transversal a todos 

os seus trabalhos. Ainda que realizados na era pré-informática, com 

condições técnicas que nem sempre eram as mais adequadas e com 

materiais com algumas limitações, é constante no seu trabalho a 

intemporalidade, isto é, o carácter perene da sua linguagem, que se 

mantém actual, mesmo após sessenta, cinquenta ou quarenta anos. 

Esta característica reforça, assim, a qualidade da obra do designer, 

atribuindo-lhe o estatuto de “clássica”, como acontece com as grandes 

obras primas da literatura ou da música.

A obra de Sebastião Rodrigues constitui um marco no design grá-

fico nacional e, tal como procurámos demonstrar, consideramos 

que a sua notoriedade resulta da combinação do olhar, do jogo e do 

espírito de serviço do designer. O olhar, enquanto modo de ver e expres-

sar, o jogo enquanto factor de criatividade e por vezes de provocação 

do receptor e o espírito de serviço, enquanto preocupação com a eficá-

cia da comunicação e com a adequação da mensagem a esse mesmo 

receptor.

Posicionamento e legado de Sebastião Rodrigues

A comparação com o trabalho de outros designers nacionais e inter-

nacionais permitiu identificar pontos de proximidade e de dife-

rença entre Sebastião Rodrigues e outros profissionais. Embora 

haja muitas vezes a ideia generalizada de que sua obra era absoluta-

mente distinta da dos seus contemporâneos, essa afirmação não se 

confirma na totalidade. A obra de Sebastião Rodrigues possui, de 

facto, aspectos únicos e específicos, mas isso também se verifica 

no trabalho de muitos outros designers que marcaram o percurso da 

disciplina.

É o caso dos designers Victor Palla, António Garcia, Câmara Leme e 

Paulo-Guilherme (que analisámos em detalhe). Tal como todos estes 

designers, o seu trabalho assumia um carácter, de certo modo, lúdico, 

inteligente, expressando vivacidade. Estas eram características do 
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modernismo, pelo que se pode dizer que existia, nesta época, um “tempo 

e um modo” de fazer, no qual Sebastião Rodrigues estava claramente 

enquadrado. Esta inserção no zeitgeist não lhe retira, contudo, o mérito 

nos aspectos que lhe são exclusivos.

Sebastião Rodrigues encontrava-se perfeitamente enquadrado no 

seu tempo, com um nível de criatividade em consonância com o que se 

fazia no país e no estrangeiro. 

Podemos concluir que Sebastião Rodrigues marcou o seu tempo e influen-

ciou a geração que se lhe seguiu, fazendo a “passagem do testemunho” 

para os seus sucessores, que dele receberam ensinamentos e influências, 

adaptando-os ao seu trabalho e transmitindo-os às gerações subsequentes.

É por isto, pelo facto de o designer ter alcançado uma grande notorie-

dade nacional e internacional, e pela qualidade visual do seu trabalho 

(cuja análise e fruição comporta sempre alguma dose de subjectividade), 

que podemos ver provada a nossa hipótese: a obra de Sebastião Rodri-

gues é um marco no Design Gráfico em Portugal.

Recomendações para futura investigação

A singularidade e a natureza da obra de Sebastião Rodrigues suscita inú-

meras possibilidades de investigação, assentes em múltiplas perspecti-

vas de abordagem.

Cientes de que existem diversos outros aspectos da obra de Sebastião 

Rodrigues passíveis de ser investigados, deixamos algumas pistas que 

colocámos a partir do nosso trabalho. Uma delas é a pertinência que 

terá o estudo de tópicos individualizados da obra do designer, isto é, o 

estudo de aspectos específicos, como a cor, a tipografia ou mesmo os 

aspectos etnográficos. Um outro estudo pertinente será o aprofunda-

mento das relações da obra de Sebastião Rodrigues com as artes plásticas 

(desenho e pintura), tentando perceber os movimentos e os artistas que 

o influenciaram e de que modo, ou aqueles com os quais estava sintoni-

zado, mesmo que sem qualquer influência. Será também pertinente 

uma comparação mais aprofundada de Sebastião Rodrigues com outros 
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designers modernistas internacionais, sobretudo os norte-americanos, 

como Paul Rand, Alvin Lustig ou Saul Bass, que o próprio revelou terem 

constituído para si influências. Do mesmo modo, também designers de 

outras nacionalidades, como Tom Eckersly, Franco Grignanni, Raymond 

Savignac ou Celestino Piatti, seriam interessantes personalidades a com-

parar com o autor.

Afigura-se igualmente oportuno o aprofundamento do estudo compa-

rativo entre o design de Sebastião Rodrigues e o Design Suíço, de modo 

a perceber se haveria relações entre o carácter neutro e limpo da lingua-

gem de Sebastião e a filosofia do Estilo Tipográfico Internacional. Do 

mesmo modo, também o estudo comparativo aprofundado com a obra 

de Jan Tschichold na sua fase mais clássica seria de todo o interesse. 

Ainda na mesma linha, verificaram-se alguns pontos de aproximação 

entre a linguagem gráfica de Sebastião Rodrigues e o design nórdico, 

sobretudo da Finlândia. Seria interessante perceber esses pontos de apro-

ximação e as suas razões de ser.

O conhecimento mais aprofundado da vivência de Sebastião Rodri-

gues no Brasil é também um tópico de investigação a explorar, quer atra-

vés de análises comparativas, quer de relações contextuais.

Pertinente seria também a comparação da obra do designer com a obra 

de Carlos Rocha, uma vez que este designer se compara a Sebastião Rodri-

gues, em características como a limpeza nos objectos gráficos e o carácter 

de simplicidade e estrutura consistente das marcas.

Um outro tema que se identificou de enorme pertinência, foi o estudo 

das capas de livros, numa linha de investigação de fronteira entre o 

design editorial e a ilustração. Esta é uma área que permitirá um con-

junto de estudos quase infinito, tanto pelo número infindável de publi-

cações, como pela diversidade de linguagens, pela extensão temporal, 

ou ainda pelo número de artistas e designers que foram realizando este 

tipo de trabalho. 

Estes tópicos são certamente temas que continuarão a motivar a nossa 

investigação e esperamos que sejam também atractivos para outros 

investigadores, de modo a contribuir para desenvolver o conhecimento 

do design em Portugal, tendo em conta o real e específico enquadra-

mento epistemológico desta área disciplinar.
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LOGÓTIPO
Conjuntos de caracteres 

tipográficos ou palavra à qual  

é atribuída personalidade gráfica. 

Pode constituir a marca gráfica 

de uma instituição, isoladamente 

ou associado a um símbolo.

LOMBADA
Na encadernação de livros  

e revistas, a parte que une a 

frente à traseira da capa. O lado 

de brochuras, livretos, revistas, 

folhetos, etc. onde está a 

costura, colagem ou grampo, 

oposto ao corte da frente.6

MAQUETA
Esquema ou esboço que indica  

o aspecto geral do objecto 

impresso, mostrando as relações 

entre texto e ilustração.7

MARGENS
Áreas que são deixadas em volta 

do texto e/ou ilustrações numa 

página: cabeça, pé e lados.8

MIOLO
Designação do conjunto de 

folhas protegido pela capa.9

MUPI
Designação que tem origem  

na marca registada francesa  

de Mobilier Urbain Pour 

l’Information (Mobiliário urbano 

para informação).

Painel urbano vertical, mais alto 

do que largo e menor do que um 

outdoor, destinado a conter 

mapas, informações ou 

publicidade.10

BROCHURA
Encadernação na qual os cadernos 

são costurados na lombada  

e colados a uma capa mole,  

ou apenas colados sem costura.1 

De acordo com a UNESCO, um 

livro é um volume transportável, 

composto por pelo menos 48 

páginas, pelo que uma brochura  

é também uma publicação  

com menos de 48 páginas.

CAPA DURA
Cobertura rígida de um livro.

CARTAZ
Folha com pelo menos 

297x420mm (A3), destinada a ser 

afixado no espaço público. Veicula 

ou anuncia mensagens políticas 

ou informações sobre eventos. 

Como meio de comunicação  

que é, tem que ser visualmente 

apelativo e capaz de comunicar  

o “quê”, o “onde” e o “porquê”  

do seu conteúdo, de forma  

rápida e fácil.2

COMPOSIÇÃO
Disposição dos diversos elementos 

gráficos dentro do campo visual.

DESDOBRÁVEL
Objecto gráfico geralmente 

constituído por uma folha 

impressa e dobrada. As dobras 

originam laudas.

DESENHOS DE ESTUDO
Meios de registo rápidos  

e livres, destinados a perseguir 

raciocínios, a formar o 

pensamento e criar novas ideias. 

São utilizados no processo de 

concepção em design gráfico.

DESIGN EDITORIAL
Concepção unificada do design 

de um empreendimento 

editorial, definindo e 

normalizando as realizações 

parcelares do projecto.3

DUPLA-PÁGINA
O conjunto formado pelas duas 

páginas que numa publicação 

aparecem lado a lado – a da 

esquerda página par e a da 

direita página ímpar.

FITILHO
Cordão preso à lombada de um 

livro, que serve para marcar 

páginas. 

FORMATO
Dimensões de um objecto 

gráfico.

GUARDAS
Folhas dobradas, no começo  

e no fim do livro encadernado, 

unindo a capa ao volume. Os 

papéis usados são normalmente 

mais encorpados que o papel do 

miolo do livro.4

LETRASET
Marca registada de um tipo de 

transferência a seco por atrito.5

LIVRO
Volume transportável, composto 

por pelo menos 48 páginas, sem 

contar as capas, encadernadas, 

contendo texto manuscrito ou 

impresso e/ou imagens, e que 

forma uma publicação unitária. 

(UNESCO)

Glossário
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Placa de metal com imagens ou 

texto em relevo, obtida através 

de estereotipia, galvanotipia  

ou fotogravura, utilizada na 

impressão tipográfica. 16

COMPOSIÇÃO
Acto ou operação de compor. 

Montagem do material 

tipográfico ajustado para 

impressão ou incorporação  

a uma chapa de impressão. 

Refere-se à composição 

manual, mecânica, por 

máquina de escrever e 

fotocomposição. O texto 

composto.17

COMPOSIÇÃO ASSIMÉTRICA
Linhas de composição feitas  

sem um padrão previsível  

em termos de paginação.18

COMPOSIÇÃO MECÂNICA
Termo genérico e geral para  

a composição de matéria através 

de tipo de metal usando meios 

mecânicos (oposto da 

composição manual). O uso de 

máquinas incorporando teclados 

e composição a quente, isto é, 

linotipo ou monotipo.19

CONTRASTE (TIPOGRAFIA)
Na análise das formas 

tipográficas, este termo 

normalmente refere-se  

ao grau de diferença entre  

os traços grossos e finos de 

determinada letra. Em fontes 

românticas como a Bulmer  

e a Bodoni o contraste é alto.  

Já em fontes não moduladas, 

como a Gill Sans e a Futura,  

é baixo ou inexistente.20

TIPOGRAFIA

ALINHAMENTO (TEXTO)
Posicionamento dos tipos  

em relação à margem vertical  

da coluna (ver justificação).

ALTURA-X
Distância entre a linha de base  

e a linha mediana de um alfabeto, 

que normalmente corresponde  

à altura aproximada das letras 

minúsculas sem extensores – a, c, 

e, m, n, etc. – e do torso das letras 

b, d, h, k, p, q, y.12

CAIXA-ALTA
As letras maiúsculas de uma 

fonte.

CAIXA-BAIXA
As letras minúsculas de uma 

fonte.

CAPITULAR
Grande maiúscula inicial, elevada 

ou rebaixada. Também chamada 

de letrina e versal, em inglês.13

CARACTER
Letra individual, número, sinal 

de pontuação, etc. do alfabeto.14

CÍCERO
Unidade de medida igual a 12 

pontos Didot. É o equivalente 

europeu continental da paica 

britânica e norte-americana, 

embora o cícero seja um pouco 

maior que a paica. Ele equivale  

a 4,52 mm ou a 0,178 polegada. 15

CLICHÉ
Chapa de impressão em relevo 

usada na impressão tipográfica, 

feita normalmente em zinco, 

cobre ou magnésio.

SOBRECAPA
Cobertura de papel ou outro 

material flexível que envolve  

e protege a capa de um livro 

encadernado. 11

“WIT”
Palavra inglesa, de difícil 

tradução exacta para português, 

relacionada com inteligência, 

humor e perspicácia na criação 

de mensagens e na 

descodificação das mesmas pelo 

receptor. Remete para um tipo 

de design cuja mensagem  

não é exposta directamente, 

mas antes colocada de uma 

maneira original, que pressupõe 

uma interpretação por parte  

do receptor e que geralmente 

convoca um sorriso. Definida  

na investigação como  

“design perspicaz”.
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(do francês filet) vem da 

tipografia de chumbo: lâminas 

de chumbo ou de outro metal 

que tem o relevo dum traço  

ou um ornamento.27

Filetes, Traços finos, grossos  

ou de fantasia que se empregam 

em vários trabalhos gráficos.

FONTE
Termo usado para designar 

uma variante de um tipo  

de letra, ou um ficheiro 

informático contendo  

essa variante. Conjunto  

de caracteres com um 

determinado estilo, espessura, 

largura e inclinação. 

Conjunto de tipos ou glifos.  

No universo dos tipos 

metálicos, refere-se a um dado 

alfabeto com todos os seus 

caracteres acessórios e em  

um dado tamanho. No mundo  

dos fotótipos, refere-se 

usualmente ao sortimento dos 

modelos que compõem a 

paleta de glifos, sem relação 

com o tamanho ou com a tira 

(ou disco) de filme onde esses 

modelos são armazenados. No 

âmbito da tipografia digital,  

a fonte é a própria paleta de 

glifos ou a informação digital 

que a codifica.28

GLIFO
A corporificação de um 

caractere. Espécime, a peça 

individual de tipo metálico é 

uma letra de tamanho e estilo 

únicos. No mundo da 

tipografia digital, onde as 

letras não têm existência 

física até que sejam impressas, 

esse termo foi amplamente 

substituído pela palavra glifo. 

Um glifo é uma versão – uma 

encarnação conceitual e não 

material – do símbolo 

abstracto chamado “caractere”. 

Desse modo, z e z são glifos 

diferentes (da mesma fonte) 

para o mesmo caractere.29

e estendê-los em linhas. Essas 

linhas revelam o eixo (ou eixos, 

pois pode haver vários) da letra. 

Não confundir com inclinação.24

ENTRELINHA
[Em inglês lead] Na tipografia 

metálica, a entrelinha era 

produzida por uma tira de metal 

amolecido, que podia ser  

de chumbo ou de bronze [lead  

e leading, em inglês, vêm da 

palavra lead (pronuncia-se léd), 

que quer dizer chumbo. 

Actualmente, o termo refere-se 

à distância entre a linha de base 

de uma linha e a da linha 

seguinte. A entrelinha pode ser 

negativa, isto é, menor que  

o corpo do tipo utilizado.  

Um texto composto em 16/14, 

por exemplo, tem entrelinha 

negativa.25

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA
Conjunto dos caracteres cujo 

desenho, independentemente  

do corpo, apresenta as mesmas 

características fundamentais, 

podendo variar na força ou na 

inclinação dos traços ou na 

largura relativa das letras.  

Os componentes usuais de uma 

família de tipos são: redondo, 

itálico e negrito. A variação  

pode dar-se também na largura 

(condensado, estreito ou 

expandido) e em força (claro, até 

supernegrito). Algumas famílias 

têm dezenas de versões.26

Conjunto de todas as variantes 

de um tipo de letra. Em geral as

variações são por inclinação 

(regular ou italic), espessura 

(light, medium ou bold)  

e largura (compressed, 

condensed ou extended).

FILETE
Traço utilizado nos trabalhos 

tipográficos, para limitar  

a zona ocupada por um texto 

ou a área de uma foto (foto 

filetada). A origem do nome  

COR (TIPOGRAFIA)
Grau de escuridão da área 

tipográfica, que não deve ser 

confundido com o peso da 

própria fonte. O espacejamento 

das palavras e das letras,  

a entrelinha e a incidência  

de versais, para não mencionar  

a tinta e o papel usados  

na impressão, tudo isso afecta  

a cor tipográfica.21

CORPO (DA LETRA)
No que diz respeito aos tipos  

de fundição, o corpo é o próprio 

bloco de metal tipográfico  

a partir do qual se projecta  

o espelho da imagem esculpida 

da letra. Já em relação aos 

fotótipos ou aos tipos digitais,  

é a face rectangular do bloco  

de metal onde a letra seria 

montada se fosse um relevo 

metálico tridimensional em vez 

de uma imagem ou um bitmap 

bidimensional. Nesse caso,  

o corpo restou como uma ficção 

útil para dimensionar  

e espacejar os tipos.22

Tamanho de corpo: (...) 

Originalmente era a altura  

da face do bloco de metal no 

qual cada letra individual era 

moldada. Na tipografia digital, 

é a altura de seu equivalente 

imaginário – o rectângulo que 

define o espaço possuído por 

uma determinada letra –, e não 

a dimensão da própria letra.  

Os tamanhos de corpo são 

geralmente medidos em pontos 

Didot, que são 7% maiores  

do que os pontos utilizados  

na Grã-Bretanha e na América 

do Norte.23

EIXO
Em tipografia, o eixo de uma 

letra geralmente significa o eixo 

do traço, que por sua vez revela 

o eixo da pena ou de outro 

instrumento utilizado para 

desenhá-la. Se uma letra tem 

traços grossos e finos, basta 

encontrar os traços grossos  
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NEGRO (TIPOGRAFIA)
Também chamado negrito ou 

bold em inglês. Tipo com traços 

mais grossos que o normal.39

ÓRFÃS (LINHAS)
Linha muito curta de um 

parágrafo que aparece no final 

de uma página ou última linha 

de um parágrafo que aparece 

isolada no início de uma página 

de texto.

PATIHAS/SERIFAS
Traço adicionado ao início ou ao 

fim dos traços principais de uma 

letra. No alfabeto romano, as 

serifas normalmente são traços 

de acabamento reflexivo, que 

formam paradas unilaterais ou 

bilaterais (unilaterais caso sejam 

projectadas apenas para um lado 

do traço principal, como as 

serifas no topo do T e no pé do L, 

e bilaterais caso sejam 

projectadas para ambos os lados, 

como as serifas no pé do T e no 

topo do L. As serifas transitivas 

– suaves traços de entrada ou 

saída – são comuns no itálico.

Existem muitos termos para 

descrever as serifas, 

especialmente no que diz 

respeito ao seu desenvolvimento 

nas fontes romanas. Mais do que 

bilaterais e unilaterais, elas 

podem ser compridas ou curtas, 

grossas ou finas, pontudas ou 

cegas, abruptas ou adnatas, 

horizontais, verticais ou 

oblíquas, afiladas, triangulares  

e assim por diante. Nas texturas 

e em algumas fraturas, elas 

normalmente têm forma de 

diamante; em fontes 

manuscritas arquitectónicas, 

tais como a Eaglefeather e a 

Tekton, são virtualmente 

redondas. 40

Serifas ou patilhas / Serifs – 

pequenas linhas nas 

terminações das hastes verticais 

e horizontais. Os tamanhos e as 

formas das serifas podem variar 

consideravelmente.41

que afecta a velocidade da 

percepção: quanto mais rápida, 

mais fácil e mais acurada a 

percepção mais legível será  

o texto.34

LIGATURA
Duas ou mais letras costuradas 

em um único caractere.  

A sequência ffi, por exemplo, 

forma uma ligatura na maioria 

das fontes de texto latinas.35

LINHA DE BASE
Seja escrito à mão ou composto 

tipograficamente, o alfabeto latino 

minúsculo traz implícito um 

contingente composto por pelo 

menos quatro linhas: linha de 

topo, linha média, linha de base  

e linha de fundo. A linha de topo  

é aquela alcançada pelas 

ascendentes de letras como b, d, h, 

k,l. A linha mediana marca o topo 

de letras como a, c, e, m, x, e o 

topo do dorso de letras como b, d, 

h. A linha de base é aquela sobre a 

qual todas as letras repousam. A 

linha de fundo é aquela alcançada 

pelas descendentes de letras como 

p e q. A linha de versal, que marca 

o topo de letras maiúsculas tais 

como H, não coincide 

necessariamente com a linha  

de topo da caixa-baixa.36

MANCHA DE TEXTO
Parte da página ocupada  

pelo texto.37

MODULAÇÃO
Em tipografia, é uma variação 

usualmente cíclica e previsível  

da largura do traço. Em letras 

monocromáticas (não-moduladas) 

como a Frutiger, o traço sempre 

tem basicamente a mesma 

largura. E uma fonte como a 

Bembo ou a Centaur, o traço 

baseia-se no rastro de uma pena  

de bico largo, que produz traços 

“cruzados” finos e traços 

“puxados” grossos. Quando  

as letras são escritas com esse 

instrumento, a modulação ocorre 

automaticamente.38

GOTEIRA
Espaço branco entre  

duas colunas de texto.

GRELHA
Divisão geométrica do espaço  

de uma página em colunas  

de texto, espaço entre estas  

e distância destas aos limites 

(margens).30

JUSTIFICAR (TEXTO)
Ajustar o comprimento da linha 

para que ela fique alinhada  

à esquerda e à direita.  

No alfabeto latino, é comum que 

a composição tipográfica seja ou 

justificada ou alinhada à esquerda 

e desalinhada à direita.31

KERN
Parte de uma letra que invade  

o espaço de outra. Em muitos 

alfabetos, o f romano tem um kern 

à direita o j romano tem um kern  

à esquerda e o f itálico tem um 

kern em cada lado. O verbo inglês 

to kern significa alterar  

o espacejamento de certas 

combinações de letras To ou VA, 

por exemplo – para que o membro 

de uma letra seja projectado sobre 

ou sob o corpo ou membro de 

outra.32

KERNING
Ajustamento do espaço entre 

dois caracteres a fim de se obter 

um espaçamento ideal de pares 

de letras.

LAYOUT
Plano preliminar feito à mão ou 

cópia heliográfica dos elementos 

básicos de um projecto mostrados 

na sua posição antes de fazer um 

layout compreensivo (final). Pode 

também mostrar os tamanhos e 

tipo do texto, ilustrações, 

espaçamento e estilo geral como 

guia para o impressor. 33

LEGIBILIDADE
Qualidade do texto, do seu 

espacejamento e composição,  
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TRACKING
Alteração (aumento  

ou diminuição) do espaçamento 

entre letras e palavras.  

Ao contrário do kerning,  

este ajustamento é aplicado  

a uma grande porção de texto 

equitativamente.

VERSALETE
Letra que, num determinado 

corpo, tem a forma da maiúscula 

e o tamanho da minúscula.

VINHETAS
Ornamentos tipográficos, mais 

ou menos elaborados e podendo 

ser alusivas (vinhetas alegóricas) 

a temas ou situações.  

A denominação remonta  

à sua forma mais comum,  

a de gavinhas de videira.51

VIÚVA
Final de um parágrafo  

ou de uma coluna de matéria  

de leitura indesejavelmente 

curto: uma única e curta 

palavra; ou o fim de uma 

palavra hifenizada como “te”.  

As viúvas são normalmente 

corrigidas editorialmente tanto 

com adição de palavras para 

preencher a linha ou com a 

eliminação de uma palavra da 

linha anterior. As viúvas podem 

também ser superadas pela 

diminuição dos espaços entre 

letras da composição das 

últimas linhas ou do fim  

do parágrafo.52

SANSSERIF
Derivação das antigas formas  

do inglês sans serif e sans surryphs; 

sinónimo de sem serifa e 

não-serifado.45

SWASH
Um “swash” é um “floreado” que, 

em determinadas letras, substitui 

um terminal ou uma serifa.46

TIPO
Letras do alfabeto e todos os 

outros caracteres usados isolada 

ou conjuntamente para criar 

palavras, frases, blocos de texto, 

etc.47

TIPOGRAFIA
Arte e processo de trabalho com 

impressão a partir de tipos.48

TIPOGRAFISMO
Palavra utilizada por Maria João 

Bom (O “Tipografismo”  

de Sebastião Rodrigues) para 

descrever o design de Sebastião 

Rodrigues, sobretudo na sua 

vertente tipográfica.

TIPOMETRIA
Conjunto de técnicas que se usam 

para medir os caracteres 

tipográficos e muitos aspectos  

dos processos de impressão  

de textos.49

TIPÓMETRO
Régua metálica ou de plástico 

com um gancho numa 

extremidade calibrada em 

pontos e paicas (ou cíceros)  

de um lado e de outro em 

polegadas (ou centímetros). 

Usada para medição em 

tipografia. Medidor perfurado 

para cálculo de texto, feito em 

vários comprimentos e graduado 

em incrementos de quadratins e 

meios quadratins de cada corpo. 

Estas graduações são usadas 

para medir o número de linhas 

compostas em um dado corpo, 

sendo úteis também para 

cálculo de texto.50

PESO
A tonalidade/cor de um tipo  

de letra. Uma fonte geralmente 

tem, pelo menos, três pesos: 

Light, Medium e Bold. Algumas 

podem incluir Book (entre o light 

e o medium), Semi-Bold, Black e 

Extra-Black. O peso Medium pode 

também ser referido como 

Roman ou Normal.42

PONTO
Na medida tradicional britânica  

e norte-americana, um ponto 

equivale a um doze avo de paica 

– 0,3515 mm ou 0,01383 

polegada. Em números 

redondos, há 72 pontos por 

polegada, ou 285 pontos por 

centímetro. Na Europa 

continental utiliza-se o ponto 

Didot, que é um pouco maior.  

O ponto Didot (um doze avo de 

um cícero) equivale a 0,38 mm  

ou 0,01483 polegada. Em 

números redondos, há 26,5 

pontos Didot por centímetro ou 

67,5 por polegada. Quase todos 

os dispositivos de composição 

digital, bem como as 

linguagens PostScrip e TrueType, 

arredondam o ponto 

precisamente para 1/72 de 

polegada e a paica para um 

sexto de polegada. 43

QUADRATIM (EME)
Em mensuração linear, é uma 

distância igual ao tamanho do 

tipo. Em mensuração quadrada,  

é o quadrado que define  

o tamanho do tipo. Assim,  

um eme tem 12 pt (ou é um 

quadrado de 12 pt) em um tipo 

de 12 pt e 11 pt em um tipo  

de 11 pt.44

REDONDO (NORMAL, TIPOGRAFIA)
Tipo de letra de eixo vertical, 

também conhecido por médio 

ou normal. É a partir da sua 

medida (na largura) que se 

definem os alfabetos 

condensados ou expandidos.
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GRAMAGEM
Gramas por metro quadrado. 

Unidade de medida para 

determinar a espessura/peso  

do papel.

GRAVURA
Método de impressão baseado na 

impressão por entalhe, no qual  

a área da imagem é gravada 

abaixo da superfície da chapa  

de impressão. A chapa de gravura 

ou cilindro é imersa em tinta  

e então limpa, deixando tinta 

depositada apenas nas áreas 

gravadas. As áreas cortadas 

abaixo da superfície da chapa  

de impressão carregam a 

imagem, que é transferida 

directamente, por meio de 

pressão, para o papel. Há duas 

impressoras de gravura básicas: 

rotogravura, onde os cilindros 

imprimem sobre uma bobina  

de papel; e a alimentação por 

folhas, que utiliza chapas planas 

envolvendo o cilindro para 

imprimir folhas individuais.58

IMPOSIÇÃO
Na impressão, o arranjo  

de páginas numa chapa  

de impressão de modo que 

apareçam na ordem correcta 

quando a folha impressa  

for dobrada. Também  

o plano para tal arranjo.59

LINOTIPIA
Nome comercial aportuguesado 

de uma máquina de composição 

através de fundição de linhas 

inteiras de tipo num único 

bloco. Fabricada pela 

Mergenthaler Linotype.60

LITOGRAFIA
Processo de impressão 

planográfico no qual a área  

da imagem é separada da área 

sem imagem por meio de 

repulsão química. A forma 

comercial da litografia  

é o offset.

COR DIRECTA
Cor utilizada na impressão  

não obedecendo a selecção  

de cor para impressão  

em quadricromia.

DPI
Dots per inch, ou pontos por 

polegada. A unidade de medida 

habitual da resolução de saída 

na tipografia digital e na 

impressão a laser.55

DUOTONE
Imagem constituída por dois 

meios-tons impressos em cores 

de selecção ou cores directas.56 

FOTOCOMPOSIÇÃO
Também conhecida como 

composição a frio, por 

oposição à linotipia, chamada 

de composição a quente. É a 

preparação de manuscrito para 

impressão pela projecção de 

caracteres de tipo sobre papel 

ou filme fotossensível, que é 

então colado em artes-finais, 

ou em bases de montagem de 

filme, das quais se originam 

as chapas de impressão. As 

máquinas de fotocomposição 

produzem sempre imagens 

positivas do tipo, tanto em 

papel como em filme 

fotossensível.57 

FOTOLITO
Espécie de acetato transparente 

que constitui um suporte 

intermédio destinado  

a transportar o grafismo  

do original à chapa para  

a impressão offset. O primeiro 

passo na sua obtenção é a 

selecção de cores, isto é, a 

decomposição do original,  

por meio de filtros, nas quatro 

cores do sistema CMYK (cyan, 

magenta, amarelo e preto), 

gerando quatro fotolitos por 

imagem. No caso de o grafismo 

ser a preto-e-branco,  

é necessário gravar apenas  

um fotolito.

ARTES GRÁFICAS

ACABAMENTO
Conjunto de operações que  

se seguem à impressão e dão  

ao trabalho gráfico a sua 

apresentação definitiva.

ALTO-CONTRASTE
Processo de representação 

gráfica ou fotográfica com 

ausência de meios-tons.

ARTE-FINAL
Também chamado Paste-up. 

Montagem pronta para ser 

fotografada contendo todos os 

elementos de texto e desenho 

colados sobre um diagrama ou 

cartão de montagem na 

posição correcta e contendo 

instruções nas margens ou no 

overlay para a gráfica.53

Termo importado da indústria 

gráfica americana. Final-art 

intitula a completa montagem 

dos elementos de texto ou 

granéis (copy) e os elementos 

não produzidos por 

composição mecânica – 

fotografias, desenhos, 

gráficos, etc. – denominados 

então por art – pronta para a 

passagem à forma de cada 

plano de impressão offset.54

CADERNO
Conjunto de páginas impressas 

numa mesma folha. Pela 

colocação dessas páginas em 

posições específicas (imposição) 

e pela dobragem da folha, 

consegue-se que as páginas 

apareçam por ordem sequencial. 

Os cadernos mais comuns são  

os de 4, 8, 16, 32 e 64 páginas. 

CMYK
Abreviatura para a impressão  

a quatro cores usando o cyan,  

o magenta, o amarelo e preto  

(o preto sendo referido pelos 

impressores como a cor chave 

– Key color).
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Geralmente a resolução  

é medida em pixels por polegada 

(ppi), pontos (em inglês dots)  

por polegada (dpi) ou linhas  

por polegada (lpi), dependendo 

do aparelho a que nos referimos.

SEPARAÇÃO DE CORES 
(Ou selecção de cores) 

decomposição do original,  

por meio de filtros, em pontos 

nas quatro cores do sistema 

CMYK (cyan, magenta, amarelo 

e preto).

TIRAGEM
Quantidade de qualquer 

publicação impressa.

TRAMA
(rede ou retícula). Quadrícula 

de linhas muito finas que  

se usa para imprimir meios 

tons, decompondo-os numa 

série de pontos.67

ORIGINAL DE TOM CONTÍNUO
Qualquer imagem que tenha 

uma gama completa de tons 

desde o preto até ao branco: 

fotografias, pinturas, desenhos, 

etc..63

OZALIDE
Nome comercial de um tipo  

de papel revestido com 

compostos químicos usado 

para produzir provas 

anteriores à impressão.64 

PAPEL COUCHÉ
(Papel estucado ou gessado)  

Tipo de papel coberto com uma 

fina camada de estuque que lhe 

dá um acabamento uniforme. 

Pode ser brilhante ou mate e 

tem um tipo de absorção que 

permite impressão de maior 

qualidade, principalmente na 

reprodução de meios-tons feitos 

em trama tipográfica.65

PAPEL KRAFT
Papel forte de cor castanha,  

feito de pasta de sulfato.  

É bastante usado para 

embrulhar livros.66 

PRÉ-IMPRESSÃO
Todas as etapas de preparação  

de textos e imagens para 

impressão.

QUADRICROMIA
Método de impressão de 

originais a cores pela separação 

desses mesmos originais nas 

quatro cores: cyan, magenta, 

amarelo e preto. Para este tipo 

de impressão, são necessárias 

quatro matrizes de impressão, 

uma para cada cor.

REDE
Ver trama.

RESOLUÇÃO
Densidade de pixels, pontos ou 

linhas numa determinada área, 

definida como um número por 

unidade linear, isto é, por 

polegada (inch) ou centímetro. 

MATRIZ
Elemento base de qualquer 

processo de impressão, na qual  

é gravado o grafismo a imprimir.

MONOTIPIA
Nome comercial de máquina  

de composição que funde  

os caracteres individualmente 

em linhas (diferentes das linhas 

de tipo do Linotipo, que compõe 

linhas-bloco). Fabricada pela  

The Monotype Corp. Ltd., 

Inglaterra.61

MEIO-TOM
Reprodução fotomecânica  

do original de tom contínuo 

(como fotografias) na qual as 

gradações de tons são obtidas 

pelo tamanho relativo e 

densidade dos pequenos pontos 

que são produzidos 

fotografando-se o original 

através de uma retícula 

quadriculada.

OCR
Optical character recognition, 

reconhecimento óptico  

de caracteres.

OFFSET
Também chamado de litografia. 

Forma comercial da impressão 

litográfica. O offset é um método 

de impressão planográfico, 

sendo o único método 

importante de impressão  

no qual a área da imagem  

e o da não-imagem na chapa  

de impressão estão no mesmo 

plano. Elas são separadas por 

meios químicos, dentro do 

princípio de que a gordura 

(tinta) e a água (a solução dos 

rolos humidificadores) não se 

misturam. A tinta é transferida 

da chapa para o rolo de cauchú  

e daí para o papel. Portanto, 

pelo fato de a imagem não ser 

transferida directamente da 

chapa para o papel, o sistema  

é classificado como de impressão 

indirecta.62
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