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Dos anexos desta dissertação fazem parte três elementos que foram 

essenciais à investigação: o inventário visual das obras de Sebastião 

Rodrigues, as fichas de análise de obras de referência e as entrevistas.

Do anexo 1· inventário visual fazem parte todas as imagens de traba-

lhos que foram recolhidas segundo as diversas categorias operativas 

(Design editorial, Capas, Cartazes, Marcas e símbolos, Outros). Fazem tam-

bém parte imagens da revista Almanaque (embora esta tenha sido anali-

sada de modo diferente), imagens de recolhas e estudos de Sebastião 

Rodrigues, nomeadamente a digitalização da “Sebenta” – caderno de via-

gens do designer onde se encontra presente uma vasta recolha, desenhada, 

de elementos gráficos, sobretudo de natureza etnográfica. Faz ainda parte 

dos anexos o grupo “Recursos Etnográficos”, de que faz parte um conjunto 

de trabalhos agrupados consoante os seus motivos gráficos de natureza 

etnográfica (pássaros, corações, rosáceas, flores, meias-luas/crescente, 

estrelas, olhos, caras, sóis e motivos arqueológicos).

No anexo 2 estão presentes as fichas de análise de obras de referên-

cia. Estas, à semelhança do inventário visual, estão agrupadas segundo as 

categorias operativas (Design editorial, Capas, Cartazes, Marcas e símbo-

los, Outros). Não existem fichas de análise para todas as imagens recolhi-

das, mas apenas para as que foram escolhidas como obras de referência.

No anexo 3 estão presentes as entrevistas realizadas a personalidades 

relevantes para o estudo: António Garcia, Aurelindo Ceia, Carlos Rocha, José 

Brandão, Vítor da Silva e José Fonseca e Costa. Está também presente a trans-

crição do documentário/entrevista que Sebastião Rodrigues deu à RTP em 

1966, e ainda uma entrevista que concedeu em 1986, à então aluna de design 

gráfico, Maria Teresa Sousa e ao professor Victor Manaças. Parte desta entre-

vista encontra-se transcrita no catálogo Sebastião Rodrigues Designer, mas 

não se encontra completa. No decurso da investigação tivemos acesso ao ori-

ginal áudio gentilmente cedido pelo designer Aurelindo Ceia, que aqui trans-

crevemos, por este ser um documento de primordial importância.
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DESIGN EDITORIAL
Livros e Brochuras



Design Editorial

Livros



DATA TÍTULO FORMATO[CM] DESCRIÇÃO CLIENTE

1 1962 Arte Britânica no Século XX 240 x 240 livro FCG

2 1962 Bernardo Marques 200 x 200 livro SEIT

3 1963 A Arte do Oriente Islâmico 165 x 225 livro MNAA

4 1964 As Grandes Polémicas Portuguesas 183 x 262 livro Verbo

5 1965 Tesouros do Museu de Bagdade 150 x 210 livro FCG

6 1965 Ouros do Perú 150x210 livro FCG

7 1966 Arte do Índio Brasileiro 165x240 livro FCG

8 1966 Arte Contemporânea Italiana 240x240 livro FCG

9 1966 Francisco Franco 187x265 livro SNI

10 1968 Pintores Sul-Africanos dos Nossos Dias 240x240 livro FCG

11 1968 Eduardo Viana 200 x 200 livro SNI

12 1968 Mosteiro da Batalha ??? x 310 livro MB

13 1969 Calouste Gulbenkian Coleccionador 210x280 livro FCG

14 1971 Greek Coins 215x280 livro FCG

15 1973 Pintura Portuguesa de Hoy 220x220 livro SEIT/FCG/SNBA/AICA

16 1974 O Trajo civil em Portugal 165x230 livro MNAA

17 1975 O Bordado no Trajo Civil em Portugal 200x295 livro SEC/DGPC

18 1975 Roteiro de Ourivesaria 165 x 232 livro MNAA

19 1976 Arte do Livro Francês ??? x 250 livro FCG

20 1978 Colchas bordadas do MNAA 230x330 livro MNAA

21 1978 Modern Portuguese Tapestries ????? livro MNAA

22 1981 Artistas do Grupo do Leão 155x230 livro Museu José Malhoa

23 1985 O Papel Moeda em Portugal 285x315 livro Banco de Portugal

24 1985 A Arte da Pérsia Islâmica 265x320 livro FCG

25 1985 Tapetes Orientais ????? livro FCG

26 1987 Desenhos de Galli Bibiena 165x240 livro MNAA
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Arte Britânica 
no Século XX
FCG
1962
[1]
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Bernardo Marques
SEIT
1969
[2]
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A Arte do Oriente Islâmico
MNAA
1963
[3]
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As Grandes Polémicas 
Portuguesas
VERBO
1964
[4]
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Tesouros  
do Museu de Bagdad
FCG
1965
[5]
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Ouros do Perú
FCG
1965
[6]



27 anexos



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



29 anexos



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

A Arte do Índio 
Brasileiro
FCG
1966
[7]
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Arte Contemporânea 
Italiana
FCG 
1966
[8]
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Francisco Franco
SNI
1966
[9]
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Pintores Sul-Africanos  
dos nossos dias
FCG
1968
[10]
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Eduardo Viana
SNI
1968
[11]
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Mosteiro da Batalha
MOSTEIRO DA BATALHA
1968
[12]
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Calouste Gulbenkian 
Coleccionador
FCG
1969
[13]
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Greek Coins
FCG
1971
[14]
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Pintura Portuguesa 
de Hoy
SEIT | FCG | SNBA | AIC
1973
[15]
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O Trajo Civil em Portugal
MNAA
1974
[16]
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O Bordado no Trajo Civil 
em Portugal
SEC | DGPC
1975
[17]
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Roteiro de Ourivesaria
MNAA
1975
[18]
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Arte do Livro Francês
FCG 
1976
[19]
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Colchas Bordadas
MNAA
1978
[20]
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Modern Portuguese 
tapestries
MNAA
1978
[21]



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



73 anexos



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

Artistas do Grupo do Leão
MUSEU JOSÉ MALHOA 
1981
[22]
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O Papel-Moeda 
em Portugal
BANCO DE PORTUGAL
1985
[23]
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A Arte da Pérsia Islâmica
FCG
1985
[24]
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Tapetes Orientais
FCG
1985
[25]
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Desenhos de Galli Bibiena
MNAA 
1987
[26]
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Design Editorial

Brochuras



DATA TÍTULO FORMATO (MM) DESCRIÇÃO CLIENTE

1 1959 Salão dos Novíssimos I 128 x 220 brochura SNI

2 1960 Salão dos Novíssimos II 128 x 220 brochura SNI

3 1961 Salão dos Novíssimos III 128 x 220 brochura SNI

4 1962 Salão dos Novíssimos IV 128 x 220 brochura SNI

5 1963 Salão dos Novíssimos V 128 x 220 brochura SNI

6 1964 Salão dos Novíssimos VI 128 x 220 brochura SNI

7 1965 Salão dos Novíssimos VII 128 x 220 brochura SNI

8 1960 ? Portugiesische Handwerkkunst 202 x 229 brochura SNI

9 1965 Companhia de Teatro “Kabuki” 19,5 x 28 brochura FCG

10 1967 Instituto Gulbenkian de Ciência 21 x 29,3 brochura FCG

11 1972 Museus Porquê? 17,3 x 17 brochura MNAA

12 1980 Imagens para Luís de Camões 30 x 40,5 brochura INCM

13 1960 Bual Siqueira 127 x 207 brochura SNI

14 1966 Exposição Nacional de Arte 15 x 25 brochura SNI

15 1967 Companhia de Teatro de Nó 20 x 27,5 brochura FCG

16 1965 Piraikon Theatron – Hipólito 19,8 x 28 brochura FCG

17 1973 Ciclo de Teatro Popular Tradicional 16,8 x 23,8 brochura FCG
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Salão dos Novíssimos
SNI 
1959 | 1960 | 1961 | 1962
1963 | 1964 | 1965 

[1]

[2] [3]
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[4]

[6]

[5]

[7]



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

Portugiesische 
Handwerkkunst
1960
[8]
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Teatro 
Kabuki
1965
[9]
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Instituto Gulbenkian 
de Ciência
1967
[10]
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Museus Porquê?
MNAA
1972
[11]
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Imagens para  
Luís de Camões
INCM
1980
[12]
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Bual Siqueira
1960
[13]
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Ena 66
1966
[14]
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Companhia de Teatro Nó
1967
[15]
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Piraikon Theatron, Hipólito
1968
[16]
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Ciclo de Teatro Popular 
Tradicional
1972
[17]
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

ARCÁDIA

1961 A Maravilhosa Viagem – 22 x 47 Castro Soromenho

1961 Terra Morta – 21,7 x 47,5 Castro Soromenho

1961 Bonecos de Luz – 11 x 18 Romeu Correia

1965 Os Sonâmbulos – 15,5 x 21 Hermann Broch

1963 Paisagem sem Barcos – 12,5 x 19 Maria Judite de Carvalho

1961 Argumento e Realização – 14,5 x 21 Vsevolod Pudovkin

1979 A Preparação do Actor – 14,5 x 21 Konstantin Stanislavski

? Teatro de Samuel Beckett – 14 x 20,5 Samuel Beckett

1962 Minas de San Francisco Autores Dramáticos 12,3 x 19,2 Fernando Namora

1961 O Caso Motta Autores Estrangeiros 21,2 x 23,8 Mario Soldati

1961 A Propriedade Autores Estrangeiros, 12 20 x 25,7 Federico Tozzi

1961 O Apelo do Mar Autores Estrangeiros, 13 23,3 x 26,3 Alexandre Grine

1961 Os Oportunistas Autores Estrangeiros, 15 21,3 x 24 Italo Calvino

1961 O signo da Ira Autores Portugueses 20 x 28 Orlando da Costa

1961 As Palavras Poupadas Autores Portugueses 24,3 x 20,8 Maria Judite de Carvalho

1963 O Grande Cidadão Autores Portugueses 20,5 x 25,7 Virgílio Martinho

1963 A Árvore Autores Portugueses 10,7 x 18 Ângela Sarmento

1964 Ao Longo da Fronteira Autores Portugueses 20,2 x 24,8 Bento da Cruz

1961 Maria-É-Rei Autores Portugueses, 24 23,3 x 25 Fernando Lopes

1963 O Mestre Autores Portugueses, 38 11 x 18,2 Ana Hatherly

1964 O Comboio da Madrugada Autores Portugueses, 42 21 x 24,2 António Borga

1964 A Revolução Francesa Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 A. Manfred

1964 História do Fascismo Italiano Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Frederico Chabeal

1964 A Tirania Psicológica Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Andrea Devoto

1964 História de Jenni Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Voltaire

1964 A Alemanha Nazi Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Enzo Colotti

1964 História de Roma Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 V. Diakov

1964 A Mulher, esse Enigma Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Pierre Vacher

1964 O Homem e o Espectro Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Franco Abbiatti

1964 História da Música Biblioteca Arcádia de Bolso 10,6 x 18,2 Franco Abbiati

1965 Obras Completas de Dostoievsky II Clássicos Universais 16,5 x 22 Dostoievsky

1961 História das Teorias do Cinema Col. Cinema 15,5 x 21,5 –

1961 Reflexões de um Cineasta Col. Cinema 15,5 x 21,5 –

1966 Estalinegrado Col. Cultura, 04 15,5 x 21 A. I. Eremenko

1972 Homens em Armas Encontro 19,2 x 30,5 Evelyn Wangh

1963 O Nó Apertado Encontro 19,2 x 47,7 Vladimir Tendriakov

1964 Os Idílios Difíceis Encontro 21 x 47,7 Italo Calvino

1964 Podem Chamar-me Euridice Encontro 22,3 x 50 Orlando da Costa

1961 Vencer Encontro, 16 21 x 47,5 Roger Martin du Gard

1964 David Pascoal Encontro 22,1 x 47,7 Manuel de Campos Pereira

1964 A Aldeia Encontro 22 x 47,5 William Faulkner

1965 Os Anões Gigantes Encontro 22,5 x 50 Gisela Elsner

1972 Aureliano Encontro, 20 21,5 x 50 Louis Aragon
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

1961 Tormenta de Verão Encontro, 21 21,5 x 47,5 Juan Garcia Hortelano

1963 Sr. Ypsilante, Diário do Encontro, 24 13 x 19,5 André Kedros

1963 A Fronteira Encontro, 28 14 x 19,5 Uwe Johnson

1964 A Longa Viagem Encontro, 34 13 x 19,5 Jorge Semprun

1964 A Defesa de Odessa Encontro, 36 14 x 19,5 Konstantin Simonov

1963 Os Vice-Reis Encontro Especial 21,2 x 34,5 ???

1964 Ambições Frustradas Encontro Especial 21,2 x 34,6 Alberto Morávia

1957 O Homem Disfarçado Fernando Namora 20,7 x 48 Fernando Namora

1957 Retalhos da Vida de um Médico Fernando Namora 20,7 x 48 Fernando Namora

1963 Jogos de Azar José Cardoso Pires 12,5 x 19,5 José Cardoso Pires

1963 O Hóspede de Job José Cardoso Pires 12,5 x 19,5 José Cardoso Pires

1963 O Render dos Heróis José Cardoso Pires 12,5 x 19,5 José Cardoso Pires

EUROPA-AMÉRICA

1962 Jantar Mundano – 14 x 20 Claude Mauriaz

1958 Os Manuscritos do Mar Morto Estudos e Docs. 18,7 x 27,7 John Marco Allegro

1967 O Flagelo da Suástica Estudos e Docs. 18,7 x 27,8 Lord Russel de Liverpool

1962 Esteiros Século XX, 23,2 x 30,5 Soeiro Pereira Gomes

1956 Tempo para Amar  
e Tempo para Morrer

Século XX, 19,1 x 32,4 Erich Maria Remarque

1966 Dona Flor e Seus Dois Maridos Século XX, 13,5 x 19 Jorge Amado

1959 A Barca dos Sete Lemes Século XX, 14 19,6 x 32,9 Alves Redol

1958 Nem Só de Pão Vive o Homem Século XX, 16 19,5 x 33,4 Vladimir Dudintsev

1958 Um Íntimo Furor Século XX, 18 19,2 x 32,3 Kamala Markandaya

1958 A Náusea Século XX, 19 19,5 x 32 Sartre

1962 Levanta-te e Caminha Século XX, 47 14,2 x 19,5 Hervé Bazi

1956 O Denunciante Século XX, 06 14 x 19,5 Liam O’Flaherty

1957 Uma Mulher em Berlim Século XX, 08 19,6 x 30,6 Christine Garnier

1957 Trabalho sem Esperança Século XX, 08 43 x 19,4 Kamala Markandaya

1960 A um Deus Desconhecido Três Abelhas, 01 16,5 x 24 John Steinbeck

1957 A Casa de Bernarda Alba Três Abelhas, 11 16,5 x 24 Federico Garcia Llorca

1958 Despedida Breve Três Abelhas, 18 11 x 16 José-Augusto França

1963 Desejo sob os Ulmeiros Três Abelhas, 20 16,5 x 24 Eugene O’Neill

1959 A Mulher que viveu duas vezes Três Abelhas, 22 16,5 x 24 Pierre Boileau 
e Thomas Narcejeac

1960 O Render dos Heróis Três Abelhas, 36 11 x 16 José Cardoso Pires

MINERVA

1961 Homens até ao fim – 19,9 x 31,1 Calder Willingham

1968 Madre Antiga – 19,6 x 28,3 Joaquim Lagoeiro

1960 As Estrelas Empalidecem – 20,5 x 44,5 Karl Bearnhof

1964 Uma Barragem Contra o Pacífico – 13 x 19 Margueritte Duras

1962 A Noite é a Capa dos Pobres Autores do Nosso Tempo, 13 x 19 Clauderoy

1962 A Guitarra Quebrada Autores do Nosso Tempo, 01 13 x 19 Cesare Pavese

1960 Um Homem Só Autores do Nosso Tempo, 03 13 x 19 Roger Vailland

1960 As Terras do Sacramento Autores do Nosso Tempo, 04 13 x 19 Francesco Foline

1960 As Embaixadas Autores do Nosso Tempo, 05 13 x 19 Roger Peyrefire
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

1961 Pierrot Meu Amigo Autores do Nosso Tempo, 07 13 x 19 Raymond Quenaeau

1961 A Morte de Tristão Autores do Nosso Tempo, 08 13 x 19 Michel del Castillo

1962 A Noviça Autores do Nosso Tempo, 09 13 x 19 Guido Piovené

1962 Um leito nas Trevas Autores do Nosso Tempo, 10 13 x 19 William Styron

1963 Tiro aos Pombos Autores do Nosso Tempo, 12 13 x 19 Giose Rimanelli

1963 Planetarium Autores do Nosso Tempo, 13 13 x 19 Natalie Sarrante

1964 As Escarpas do Medo Autores do Nosso Tempo, 15 13 x 19 Luís Cajão

1965 Senhora Ava Autores do Nosso Tempo, 16 13 x 19 Francesco Jovine

1965 Os Vagabundos da Verdade Autores do Nosso Tempo, 18 13 x 19 Jack Kerouak

1967 Viúvas de Vivos Autores do Nosso Tempo, 19 13 x 19 Joaquim Lagoeiro

1968 Será Crime Ser Judeu? Autores do Nosso Tempo, 20 13 x 19 Bernard Malamud

SÁ DA COSTA

1963 Luís de Camões: Babel e Sião – 12,2 x 24  

1961 Introdução à Filosofia e psicologia Breve Antologia Filosófica 24 x 50 Joel Serrão e J. de Macedo

1972 Ciências da Natureza – ??? Rómulo de Carvalho

1982 Poesias Completas – 14 x 21 António Gedeão

1977 Doces e Cozinhados Isalita – 24,7 x 38 ???

1960 Novo Atlas Escolar Português – 70 x 72 João Soares

1979 Cadernos de Iniciação Científica 1, 
2 e 3

– 23,5 x 18,5 –

1971 Ensaios Tomo VI, 
António Sérgio

– 13,6 X 21,3 António Sérgio

1984 Nova Gramática do Português 
Contemporâneo

– 16,6 x 24 Celso Cunha / Lindley 
Cintra

1983 Peregrinação I Vol 
(3 provas em cores diferentes)

– 23,4 x 35,2 Fernão Mendes Pinto

1963 Portugal, O Mediterrâneo 
e o Atlântico

Nova Universidade ? Orlando da Costa

1982 Sem Tecto Entre Ruinas Augusto Abelaira 22,5 x 32,4 Augusto Abelaira

1981 O Triunfo da Morte Augusto Abelaira 22,6 x 33 Augusto Abelaira

1982 O Bosque Harmonioso Augusto Abelaira 22,6 x 33 Augusto Abelaira

1978 Pequenos Burgueses Carlos de Oliveira 21 x 26 Carlos de Oliveira

1975 Uma Abelha na Chuva Carlos de Oliveira 22 x 30 Carlos de Oliveira

1979 Casa na Duna Carlos de Oliveira 25 x 34,8 Carlos Oliveira

1978 Trabalho Poético I e II Carlos de Oliveira 30 x 46 Carlos de Oliveira

1979 O Aprendiz de Feiticeiro Carlos de Oliveira 30 x 46 Carlos de Oliveira

1979 Finisterra Carlos de Oliveira 30 x 46 Carlos de Oliveira

  Colecção Clássicos Sá da Costa Clássicos Sá da Costa 18,4 x 21,6  

1977 Cristianismo e Revolução Descobrir Portugal 25 x 33 Joaquim Alves Correia

1977 Poesia Portuguesa 
Contemporânea

Descobrir Portugal 25 x 33 Adolfo Casais Monteiro

1977 Ricos e Pobres no Alentejo Descobrir Portugal 14 x 21 José Cutileiro

1975 A Libertação da Guiné Terceiro Mundo 14 x 21 Basil Davidson

1975 Lutar por Moçambique Terceiro Mundo 14 x 21 Eduardo Mondlane

1978 O Fim de Uma Era Terceiro Mundo 24,8 x 34,7 Eduardo de Sousa Ferreira

1978 Mãe Negra Terceiro Mundo 24,8 x 33 Basil Davidson

1978 Angola Sob o Domínio Português Terceiro Mundo 24,8 x 34,7 Gerald J. Bender
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

1977 Limites para a medicina Utopia 22 x 33 Ivan Illich

1975 Utopia ou Morte Utopia 24 x 34 René Dumont

1975 Porquê a Revolta Utopia 24 x 34 Jean-Paul Sartre e outros

1982 Ondula, Savana Branca Vozes do Mundo 21,5 x 27,5 Ruy Duarte de Carvalho

1977 Nós os do Makulusu Vozes do Mundo 25 x 32,5 Luandino Vieira

1979 Terra Morta Vozes do Mundo 13,5 x 21 Castro Soromenho

1976 A Decisão da Idade Vozes do Mundo 22 x 29,8 Ruy Duarte de Carvalho

1975 Antologia de Poesia Açoriana 
do Século XVIII

Vozes do Mundo 33 x 22,7 Pedro da Silveira

1977 Angola, Angolê, Angolema Vozes do Mundo 25 x 34,7 Arlindo Barbeitos

1976 Na Noite Grávida de Punhais Vozes do Mundo 21 x 32 Mário de Andrade

1979 Nzoji (Sonho) Vozes do Mundo 13,5 x 21 Arlindo Barbeitos

1976 ? Sagrada Esperança Vozes do Mundo 13,5 x 21 Agostinho Neto

1975 ? Poesia Com Armas Vozes do Mundo 13,5 x 21 Costa Andrade

ULISSEIA

1959 Cabra Cega – ? Roger Vailland

1964 A Mãe – ? X 19 Maximo Gorki

  Um estudo de História – ? Arnold Toynbee

1965 O Labirinto Negro – ? X 19 Lawrence Durrell

1965 O Grupo – 13,2 x 18,6 Mary Mc Carthy

1960 A Vida Apaixonante 
de Dostoievski

– 12 x 19,5 Tassos Athanassiadis

1960 A Vida Apaixonante de Adriano – 12 x 19,5 Margueritte Yourcenar

1960 Estas Vozes 
que nos vêem do Mar

Docs. do Tempo Presente 29 x 48 ???

1958 A Rússia, o Átomo e o Ocidente Docs. do Tempo Presente, 20 x 44,5 George F. Kennan

1959 A Escada de Ferro Docs. do Tempo Presente, 14,5 x 21 F. Rodriguez

1958 Sputnik Docs. do Tempo Presente, 01 14,5 x 20,7 Vassiliev

1959 A Autópsia dos Estados Unidos Docs. do Tempo Presente, 03 29 x 48,5 L.L. Mathias

1960 Europa e Europeus Docs. do Tempo Presente, 04 29 x 48,2 Max Beloff

1958 A Confissão do Silêncio Docs. do Tempo Presente, 05 14,2 x 21 Walter Schellenberg

1960 Dossier Resistência Docs. do Tempo Presente, 08 23,2 x 50 Richard Collier

1961 A Solução Final Docs. do Tempo Presente, 09 14 x 21,2 Comer Clarke

1962 Voo 777 Docs. do Tempo Presente, 10 14 x 21 Ian Colvin

1962 A Terceira Visão Docs. do Tempo Presente, 11 14,5 x 21 Lobsang Rampa

1962 Frente Argelina Docs. do Tempo Presente, 12 25,7 x 50 Herbert Steinhouse

1963 Poeiras Radioactivas
Depoimentos

Docs. do Tempo Presente, 13 14,4 x 20,1 Vários (tradução e notas  
de Anthímio de Azevedo)

1963 Berlim – Cidade Refém Docs. do Tempo Presente, 14 14 x 21 John Mander

1963 Henri Perrin: Itinerário 
dum Padre Operário

Docs. do Tempo Presente, 15 14,5 x 21 R. P. Robert

1963 C.I.A. Docs. do Tempo Presente, 16 21 x 14,5 Andrew Tully

1962 Máfia Docs. do Tempo Presente, 17 14 x 21 Renato Candida

1964 Senso Comum e Guerra Nuclear Docs. do Tempo Presente, 18 14,5 x 21 Bertrand Russell

1964 O Império do Petróleo Docs. do Tempo Presente, 19 14,5 x 21 Harvey O’Connor

1961 A Guerra Civil de Espanha Docs. do Tempo Presente, 21 14,5 x 21 Hugh Thomas

1965 O Suicida Entusiasta Docs. do Tempo Presente, 24 14,5 x 21 Dries Van Coillie
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

1965 Descolonização do Negro 
Americano

Docs. do Tempo Presente, 26 14,5 x 21 Daniel Guérin

1965 Charles Chaplin. Autobiografia Docs. do Tempo Presente 14,5 x 22 Charles Chaplin

1958 O Degelo Sucessos literários, 06 19 x 26,5 Ilya Ehrenburg

1958 Bairro da Lata Sucessos literários, 07 19 x 26,5 Steibeck

1958 O Anjo Ancorado Sucessos literários, 08 18,8 x 26,5 José Cardoso Pires

1958 Este Homem e Esta Mulher Sucessos literários, 10 18,8 x 26,5 James T. Farrel

1958 Na Áustrália com o meu Avô Sucessos literários, 11 25,1 x 32,1 Luigi Santucci

1958 De Profundis Sucessos literários, 12 19 x 25,7 Favre da Rosa

1957 Olivia – Olivia Sucessos literários, 13 25 x 32,6 Olivia

1959 Agostinho Sucessos literários, 14 25,1 x 32,1 Alberto Moravia

1959 A Jeira de Deus Sucessos literários, 15 25 x 32,7 Caldwell

1960 Uma Abelha na Chuva Sucessos literários, 17 23 x 48,5 (A) Carlos Oliveira

1960 Glória de um Cobarde Sucessos literários, 18 12,3 x 18,8 Stephen Crane

1960 A Grande Senhora Sucessos literários, 19 25 x 32,5 Conrad Richter

1960 A Desobediência Sucessos literários, 20 24,9 x 32,5 Alberto Morávia

1961 Noite Bengali Sucessos literários, 20 21,5 x 33 Mircea Eliade

1960 O Degelo II Sucessos literários, 21 12,5 x 19 Ilya Ehrenburg

1960 O Meu Tio Padre Sucessos literários, 22 25 x 32,5 Luigi Santucci

1961 A Roda da Fortuna Sucessos literários, 23 24,8 x 32,3 Roger Vailland

1961 As Flores de Hiroxima Sucessos literários, 25 12,5 x 19 Edita Morris

1961 Os Condenados da Terra Sucessos literários, 25 12,5 x 19 Frantz

1965 Morabeza Sucessos literários, 35 18,8 x 44,5 Manuel Ferreira

VERBO

1959 Longe é para lá do Oceano Ficção Portuguesa, 02 20,5 x 29,6 Beckert d’Assumpção

1959 Os Deuses Não respondem Ficção Portuguesa 25 x 35 Maria da Graça Freire

1960 História Breve da Polícia História Breve 11,5 x 18 Marcel le Clère

1960 História Breve da Aviação 
Portuguesa

História Breve 11,5 x 18 Mário Costa Pinto

1960 História Breve do Comércio História Breve 11,5 x 18 Georges Lefranc

1960 História Breve do Desporto História Breve 11,5 x 18 Bernard Gillet

1960 História Breve do Teatro História Breve 11,5 x 18 Goulart Nogueira

1960 História Breve da Literatura Grega História Breve 11,5 x 18 Jean Defrades

1960 História Breve da Literatura Latina História Breve 11,5 x 18 Philippe Poullain

1960 História Breve de Portugal História Breve 11,5 x 18 Caetano Beirão

1960 História Breve do Jazz História Breve 11,5 x 18 Barry Ulanov

1962 Dom Tanas de Barbatanas – 17 x 32 Tomaz de Figueiredo

1962 Dom Tanas de Barbatanas – 15,5 x 21,5 Tomaz de Figueiredo

1970 Os Milénios (Volume I) – 24,7 x 32 –

1972 Col. Biblioteca Básica Verbo | RTP Col. Biblioteca Básica Verbo 
| RTP

? Vários

1980 Luis de Camões 
(Lírica I, II; Lusíadas; Épico)

– 25 x 31 –

1982 Cozinha Tradicional Portuguesa – 23 x 30 Maria de Lourdes 
Modesto
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

1984 Tesouros da Poesia Portuguesa – 22,7 x 28 António Manuel Couto 
Viana (coordenador)

1984 As Mais Belas Vilas e Aldeias de 
Portugal

– 24 x 31 –

1985 Tesouros da Literatura Popular 
Portuguesa

– 22,5 x 28,5 –

1986 Os mais Belos Castelos de Portugal – 24 x 31 –

? Fernando Pessoa (4 volumes) – 24,5 x 31 Fernando Pessoa

1987 Obras de António Ferro – ? –

VERBO / RTP

1972 Maria Moisés Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Camilo Castelo Branco

1973 Cem Obras-Primas 
da Pintura Europeia

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? –

1974 O Jogador Biblioteca Básica Verbo | RTP ? F. Dostoievski

1975 Antígona – Ájax – Rei Édipo Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Sófocles

1976 O Médico em Casa Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Ramiro da Fonseca

1977 O Vestido Cor de Fogo Biblioteca Básica Verbo | RTP ? José Régio

1978 Memorial de Aires Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Machado de Assis

1979 Werther Biblioteca Básica Verbo | RTP ? J. W. Goethe

1980 Segredos Da Vida Mental Biblioteca Básica Verbo | RTP ? José Luis Pinillos

1981 Quatro Prisões 
Debaixo de Armas

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Vitorino Nemésio

1982 A Tia Tula Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Miguel de Unamuno

1983 Carta De Guia 
De Casados

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? D. Francisco Manuel 
de Melo

1984 Nós, as Crianças Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Gerard Mahec

1985 O Espólio do Senhor Cipriano Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Júlio Dinis

1986 Histórias de Mistério 
e Imaginação

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Edgar Allan Poe

1987 O Casamento Ardiloso e outras 
Novelas Exemplares

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Miguel de Cervantes

1988 Guia de Alimentação Racional Biblioteca Básica Verbo | RTP ? G. Pimentel

1989 A Noite e a Madrugada Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Fernando Namora

1990 A Morte de Ivan Ilicih Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Tolstoi

1991 O Advogado em Casa Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Flamino Martins

1992 Imitação de Cristo Biblioteca Básica Verbo | RTP ? –

1993 O Arco de Santana Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Almeida Garret

1994 Eugénia Grandet Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Balzac

1995 Antolooia Da Poesia Brasileira Biblioteca Básica Verbo | RTP ? José Valle de Figueiredo

1996 O Mundo Em Números Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Artur Parreira

1997 Rio Turvo Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Branquinho da Fonseca

1998 O Passado Remoto Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Giovanni Papini

1999 O Avarento Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Molière

2000 Vamos Falar 
De Televisão

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Lopes da Silva 
e Vasco Hogan Teves

2001 A Brusca Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Agustina Bessa Luis

2002 O Retrato De Dorian Gray Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Oscar Wilde
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] AUTOR LITERÁRIO

2003 Poesia Lírica Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Luís De Camões

2004 Problemas Da Infância 
E Da Adolescência

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Claude Kohler e Paulo 
Aimard

2005 Aparição Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Vergílio Ferreira

2006 Clarissa Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Erico Verissimo

2007 Pensamentos Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Marco Aurélio

2008 A Humanidade Pré-Histórica Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Pericot Garcia e 
Maluquer de Motes

2009 As Mulheres E As Cidades Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Augusto de Castro

2010 A Queda Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Albert Camus

2011 Textos Escolhidos Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Fernão Lopes

2057 Justine Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Lawrence Durrell

2058 Hamlet Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Shakespeare

2059 Ainda há Estrelas no Céu Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Luis Forjaz Trigueiros

2060 O Meu Nome é Aram Biblioteca Básica Verbo | RTP ? William Saroyan

2061 Manon Lescaut Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Abade Prévost

2062 Roteiro da Cidade de Deus Biblioteca Básica Verbo | RTP ? M. Alves de Oliveira

2063 Fiesta Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Ernest Hemingway

2064 História Trágico-Marítima Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Bernardo G. de Brito

2065 Diário de um Pároco de Aldeia Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Georges Bernanos

2066 Pensamentos Escolhidos Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Pascal

2067 Datas e Factos da História 
do Mundo

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? V. Hogan Teves

2068 Zadig Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Voltaire

2069 Bairro da Lata Biblioteca Básica Verbo | RTP ? John Steinbeck

2070 Crónicas e Cartas Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Eça de Queiroz

2071 Os Lusíadas Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Luís de Camões

2033 Nome de Guerra Biblioteca Básica Verbo | RTP ? J. de Almada Negreiros

2034 Contos Escolhidos Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Luigi Pirandello

2035 Êutifron – Apologia  
de Sócrates – Críton

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Platão

2036 História da Arte em Portugal Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Flórido de Vasconcelos

2037 Páginas Escolhidas Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Oliveira Martins

2038 A Enfermaria n.º 6  
e Outros Contos

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Anton Tchekov

2039 Menina e Moça Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Bernardim Ribeiro
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2040 Segredos do Cosmos Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Colin A. Ronan

2041 Uma noite na Toca do Lobo Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Tomaz de Figueiredo

2042 O Último Dia de Um condenado Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Victor Hugo

2043 Antologia Poética Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Bocage

2044 A Morte do Palhaço  
eo Mistério da Árvore

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Raul Brandão

2045 Pigmalião Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Bernard Shaw

2046 Atala – René Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Chateaubriand

2047 O sítio da Mulher Morta Biblioteca Básica Verbo | RTP ? M. Teixeira-Gomes

2048 Mestres do Conto Brasileiro Biblioteca Básica Verbo | RTP ? João Alves das Neves

2049 Páginas da Peregrinação Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Fernão Mendes Pinto

2050 Poesia Portuguesa  
do Século XII A 1915

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Cabral do Nascimento

2051 Tartarin de Tarascon Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Alphonse Daudet

2052 Fuenteovejuna – A Luva de Dona 
Branca

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Lope de Vega

2053 Carcere Invisível Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Francisco Costa

2054 Um Rapaz da Geórgia Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Erskine Caldwell

2055 Corte Na Aldeia e Noites de Inverno Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Francisco R. Lobo

2056 Antologia do Conto Ultramarino Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Amândio César

2057 Justine Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Lawrence Durrell

2058 Hamlet Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Shakespeare

2059 Ainda há Estrelas no Céu Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Luis Forjaz Trigueiros

2060 O Meu Nome é Aram Biblioteca Básica Verbo | RTP ? William Saroyan

2061 Manon Lescaut Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Abade Prévost

2062 Roteiro da Cidade de Deus Biblioteca Básica Verbo | RTP ? M. Alves de Oliveira

2063 Fiesta Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Ernest Hemingway

2064 História Trágico-Marítima Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Bernardo G. de Brito

2065 Diário de um Pároco de Aldeia Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Georges Bernanos

2066 Pensamentos Escolhidos Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Pascal

2067 Datas e Factos  
da História do Mundo

Biblioteca Básica Verbo | RTP ? V. Hogan Teves

2068 Zadig Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Voltaire

2069 Bairro da Lata Biblioteca Básica Verbo | RTP ? John Steinbeck

2070 Crónicas e Cartas Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Eça de Queiroz

2071 Os Lusíadas Biblioteca Básica Verbo | RTP ? Luís de Camões
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DATA TÍTULO COLECÇÃO FORMATO[CM] EDITORA AUTOR LITERÁRIO

OUTRAS

  Portugal – 52 x 70 – –

1972 Como o Vento Descido  
pelas Ribeiras

– 20 x 20,5 Autor Francisco de 
Vasconcellos e Sousa

1957 Barco Sem Leme   15,5 x 21,3 Autor Nöel de Arriaga

1974 Rio Aberto ao Espelho do Sol  
(Quase) Poemas de Victor da Silva

  20 x 20,5 Autor Victor da Silva

1973 Alentejo Desencantado – 16 x 21,7 Bertrand Mário Ventura

1971 Oh, Jerusalém Docs. de todos 
os Tempos

16 x 22 Bertrand Dominique Lapierre, 
Larry Collins

1975 Arlequim   21,6 x 31,3 Clássica Morris West

1957 Almanaque 
do Diário de Notícias

  18,8 x 29,5 Diário de 
Notícias

–

1949 Gente de Vieira – 20,1 x 28 ETA António Vitorino

1981 Decameron
Giovanni Boccaccio (5 volumes)

– 24 x 33 Formar 
Bertrand

–

1980 Imagens para Luís de Camões – 43 x 64,2 INCM –

1980 Imagens para Luís de Camões – 30 x 40,5 INCM –

1970 As Classes Sociais – 15 x 20,5 Iniciativas 
Editoriais

Georges Gurvitch

1966 Noite Revelada – 14,2 x 19,5 Início António Borga

1957 Guerra e Paz (I volume) – 24,2 x 42 Inquérito Leão Tolstoi

1957 Guerra e Paz (II volume) – 24,2 x 42 Inquérito Leão Tolstoi

1957 Guerra e Paz (III volume) – 24,2 x 42 Inquérito Leão Tolstoi

1961 Estatuto do Trabalho Nacional – 25 x 43,5 
(16,5 x 23,2)

Junta de Acção 
Social

–

1961 A Legitimidade Histórica  
e Doutrinária do Corporativismo 
Português

– 25 x 43,5 
(16,5 x 23,2)

Junta de Acção 
Social

–

1973 O Tartufo – 12,5 x 20,5 LET Livros 
para a 
Expansão  
do Teatro

Molière / Llovet

1964 O Rapaz do Arquipélago Nosso Mundo 11 x 16,5 Livraria 
Sampedro 
Editora

Pierre Delsuc
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? História Universal, Vol. 21
América Pré Colombiana

– 14 x 22 Meridiano Laurete Séjourné 
(Coordenação)

1972 Os Grandes Sistemas 
do Direito Contemporâneo

– 14,5 x 21,5 Meridiano René David

1971 Da Liberdade de Imprensa – 15 x 21 Meridiano Alberto A. de 
Carvalho / A. 
Monteiro Cardoso

1971 A Família: Sua Função e destino O Homem e o Tempo 20,5 x 31 Meridiano Ruth Vanda Anshen

1970 O Comportamento Sexual  
da Mulher

O Homem e o 
Tempo, n.º 1

20,5 x 31,4 Meridiano Alfred C. Kinsey

1970 O Homem e a Mulher   20,5 x 29,3 Meridiano Margaret Mead

1965 Presença no Mundo – 14,5 x 20 Morais Editora René Voillaume

1959 Aparição Col. Contemporânea 19,3 x 29 Portugália 
Editora

Virgílio Ferreira

1959 Aparição Col. Contemporânea 19,3 x 43,2 Portugália 
Editora

Virgílio Ferreira

1973 1968 – 1973 
Cinco Anos de Governo

– 11 x 18 Radiotelevisão 
Portuguesa

–

1978 Moinhos e Azenhas de Portugal – 22 x 50 S.E.C. Fernando Galhano

1971 Sem Flores nem Coroas – 18,4 x 18,4 Seara Nova, 
SARL

Orlando da Costa

1974 Podem Chamar-me Euridice – 11,5 x 18,5 Seara Nova, 
SARL

Orlando da Costa

1962 É Preciso Acreditar no Brasil – 26 x 47,2 SEPRO Serviço 
de Propaganda 
e Expansão 
Comercial 
do Brasil / 
Embaixada do 
Brasil em Lisboa

 

? Exportadores / Importadores 
(Brasil – Portugal)

– 14,4 x 20,5 SEPRO (Serviço 
de Propaganda 
e Expansão 
Comercial 
do Brasil) em 
Portugal
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Arcádia

Colecção autores estrangeiros
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Colecção autores portugueses

Colecção Biblioteca Arcádia de Bolso
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Colecção encontro
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Colecção Cardoso Pires

Colecção Fernando Namora
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Europa América

Colecção Século XX



19 anexos

Colecção EStudos e Documentos

Colecção Três Abelhas
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Minerva

Colecção Autores do Nosso Tempo
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sem título de colecção
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Sá da Costa

Colecção Abelaira
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Colecção Carlos Oliveira

Colecção Descobrir Portugal
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Colecção Terceiro Mundo

Colecção Utopia
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Colecção Vozes do Mundo
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Colecção Documentos do Tempo Presente

Ulisseia
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Colecção Sucessos Literários
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sem título de colecção
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Verbo
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Colecção História Breve
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Colecção Biblioteca Básica Verbo | Livros RTP
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Bertrand Clássica

Colecção Educativa Eta

Inquérito Iniciativas Editoriais
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Meridiano

Seara Nova

Moraes Portugália



39 anexos

Outras
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CARTAZES
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DATA TÍTULO FORMATO[CM] CLIENTE

 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

1   18 de Maio
Dia Internacional dos Museus

45,5 x 69,5 FCG

2   18 de Maio
Dia Internacional dos Museus

45,5 x 69,5 FCG

3   18 de Maio
Dia Internacional dos Museus

45,5 x 69,5 FCG

4 1966 Arte do Índio Brasileiro 79,8 x 118,4 FCG | Embaixada do Brasil

5   Arte do Oriente Islâmico – Colecção 
da Fundação Calouste Gulbenkian

73,7 x 105 FCG | MNAA

6 1963 Orquestra de Câmara Gulbenkian 67,5 x 97 FCG

7 1962 Arte Portuguesa Contemporânea 68,5 x 98 FCG

8 1964 Artes Plásticas Francesas (Colecção FCG) 69,7 x 99,8 FCG

9 1965 Kabuki – Teatro Japonês 68,3 x 98,3 FCG

10 1964 Teatro, Ópera, Concertos 68,8 x 100 FCG

11 1964 IV Centenário de Shakespeare 68,8 x 100 FCG

12 1965 Tesouros do Museu de Bagdade 65,1 x 98,1 FCG

13 1965 Um Século de Pintura Francesa 
(1850 – 1950)

67,7 x 98,5 FCG

14 1965 Um Século de Pintura Francesa
(1850 – 1950)

70,3 x 99,3 FCG

15 1967 Sequeira Costa – Recital de Piano 39,6 x 73,4 FCG | Centre Culturel Portugais

16 1967 Companhia de Teatro Nõ 70 x 10002 FCG

17 1967 Piccolo Teatro di Milano 80,2 x 1190 FCG

18 1968 Piraikon Theatron 80 x 118,7 FCG

19 1968 XII Festival Gulbenkian de Música 70 x 100,7 FCG

20 1969 XIII Festival Gulbenkian de Música 70,3 x 100,6 FCG

21 1970 XIV Festival Gulbenkian de Música 70,4 x 100,3 FCG

22 1972 I Série de Concertos de Música de Câmara 52,6 x 70,4 FCG | MCG

23 1973 Ciclo de Teatro Popular Tradicional 29,5 x 42 FCG

24 1973 Ciclo de Teatro Popular Tradicional 29,5 x 42 FCG

25 1973 Ciclo de Teatro Popular Tradicional 69,7 x 99,8 FCG

26 1972 Portugal e a Pérsia – Exposição Integrada no 
âmbito das Comemorações do 2500 Aniversário da 
Fundação da Monarquia no Irão

35 x 96,5 FCG

27 1973 Portugal – Pintura Portuguesa de Hoy 32,5 x 48,3 FCG | SEIT

28 1973 Turner 43,5 x 67,2 FCG

29 1978 Barroco e Rococó: Cursos de História  
de Arte (Planificado e Regido  
por Manuel Rio-Carvalho)

25 x 64,3 FCG | MCG

30 1978 Tecidos e Rendas  
da Colecção Calouste Gulbenkian

47 x 67 FCG

31 1978 Têxteis e Rendas  
da Colecção Calouste Gulbenkian

47 x 67 FCG

32 1981 A Arte de Ontem Hoje 41 x 52 FCG | MCG

33 1983 Calouste Gulbenkian Museum Lisboa
12 cartazes

23 x 66,1 FCG

34 1983 A Escultura Europeia no Tempo  
dos Descobrimentos

  FCG
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DATA TÍTULO FORMATO[CM] CLIENTE

35   Exposição Internacional de Guitarras  
(I Festival Internacional de Música de Lisboa)

42,6 x 22 FCG | MCG

36 1985 Exposição “Um Olhar Sobre as Reservas”
Tapetes Orientais

42 x 68 FCG | MCG

 MOSTEIRO DA BATALHA

37 1981 Música no Mosteiro da Batalha 48 x 68,2 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

38 1982 Música no Século XV Os Instrumentos Musicais 
Representados no Mosteiro da Batalha

69,8 x 49,7 Mosteiro da Batalha | Ministério 
da Cultura e Coordenação 
Científica | SEC

39 1982 Mosteiro da Batalha
Esculturas do Século XV

50 x 69,7 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

40 1982 Nova Escultura em Pedra 45,8 x 67,7 Mosteiro da Batalha

41 1982 Grupo de Música Antiga “La Batalla” (Direcção 
de Pedro Caldeira Cabral)

51,5 x 71,5 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

42 1983 A Escultura em Portugal 
no Século XV

50 x 70 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

43 1983 O Mosteiro da Batalha 
e a Arquitectura em Portugal 
no Século XV

44 x 68,5 Comissariado para a XVII 
Exposição Europeia de Arte, 
Ciência e Cultura do Conselho 
da Europa

44 1984 Imaginária Medieval 
(Exposição)

50 x 70 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

45 1985 Arquitectura 
e Escultura Góticas

33,2 x 69,7 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

46 1985 Mosteiro da Batalha 1385 - 1985
VI Centenário

61 x 93 Mosteiro da Batalha | Museu  
do Mosteiro de St.ª M.ª da Vitória

 MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS

47 1983 Mosteiro dos Jerónimos (tecto) 33,1 x 48,2 Mosteiro dos Jerónimos

48 1983 Mosteiro dos Jerónimos (vista exterior) 47 x 64 Mosteiro dos Jerónimos

49 1983 Mosteiro dos Jerónimos (mobiliário) 47 x 64 Mosteiro dos Jerónimos

MUSEU DE ARTE POPULAR

50 1971 Mercado da Primavera 32,6 x 68,5 Museu de Arte Popular

51 1972 Mercado da Primavera 33,3 x 70 Museu de Arte Popular

52 1973 Mercado da Primavera 33,3 x 70 Museu de Arte Popular

 MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA

53 1969 Para uma Compreensão do Nosso Tempo Ciclo 
de Palestras e Colóquio dirigido  
pelo Dr. Manuel Rio-Carvalho

44,1 x 44,1 MNAA

54 1969 Para uma Compreensão do Século XX  
Ciclo de Palestras e Colóquio dirigido  
pelo Dr. Manuel Rio-Carvalho

41,5 x 41,5 MNAA | MEN | Direcção Geral 
ESBA

55 1969 A Obra de Arte 17,1 x 48,5 MNAA

56 1970 Temas de Cultura Portuguesa no Século XX 30 x 69 MNAA

57 1967 Para uma Compreensão do Século XIX  
Ciclo de Palestras e Colóquio dirigido  
pelo Dr. Manuel Rio-Carvalho

15 x 40 MNAA

58 1970 Rumos da Arquitectura Portuguesa 46 x 46 MNAA

59 1971 V Centenário do Nascimento 
de A. Dürer

69,5 x 98,2 MNAA | Ministério da Educação 
Nacional | Direcção Geral do 
Ensino Superior de Belas Artes
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DATA TÍTULO FORMATO[CM] CLIENTE

60 1971 V Centenário do Nascimento 
de A. Dürer

69,5 x 98,2 MNAA | Ministério da Educação 
Nacional | Direcção Geral do 
Ensino Superior de Belas Artes

61 1972 Problemas da Pintura Moderna: Ciclo  
de Palestras pelo Dr. Rui Mário Gonçalves

40 x 55,5 MNAA

62 1972 A Linguagem da Pintura e o Modernismo 
Português – Ciclo de Palestras  
pelo Dr. Rui Mário Gonçalves

44 x 58 MNAA | Ministério da Educação 
Nacional | Direcção Geral ESBA

63 1978 Colchas Bordadas 65 x 46,5 MNAA

64 1973 Para Uma Visão Táctil 24 x 33 MNAA

65 1974 O Trajo Civil em Portugal 49,8 x 70 MNAA | DGAC

66 1988 Imagens no Tempo 68 x 43 MNAA

 MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

67 1979 Armaria Portuguesa – Colecção Rainer 
Daehnardt adquirida pelo Estado em 1976

40 x 66,1 Museu Nacional do Traje

68 1979 Traje de Criança e Brinquedos 48 x 68 Museu Nacional do Traje

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

69 1977 25 de Abril 48 x 78 Secretaria de Estado da Cultura

70   Jesus Cristo em Lisboa | Teatro Popular. 
Companhia Nacional (Tragicomédia de 
Alexandre O’Neill e Mendes de Carvalho sobre a 
obra de Raúl Brandão e Teixeira de Pascoaes)

69,8 x 99,7 Secretaria de Estado  
da Cultura | Direcção Geral 
de Espectáculos | Câmara 
Municipal de Lisboa

 SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS-ARTES

71 1970 Design – Concurso de Design Pegasus 70,3 x 103,7 SNBA

72   Bienal Luso-Espanhola dos Publicitários 64,5 x 99,5 SNBA

 SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO 

73 1958 Portugal Nazaré 70 x 100,2 SNI

74 1971 Grupo de Bailados Portugueses Verde Gaio 69,5 x 99,7 SNI

75 1966 I Festival das Artes | Angola 69,8 x 100 SNI

76 1971 Portugal País de Turismo 32 x 69,5 SNI

 VERBO 

77 1966 Biblioteca das Civilizações Primitivas ? Verbo

78 1963 História Mundi 44,7 x 103 Verbo

79 1964 Enciclopédia Verbo Juvenil ? Verbo

80 1963 Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira  
de Cultura 3.º vol.

69,7 x 99,7 Verbo

81 1963 Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira  
de Cultura 6.º vol.

40 x 90 Verbo

82 1963 Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira  
de Cultura 7.º vol.

37,2 x 73,5 Verbo

83 1963 Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira  
de Cultura 8.º vol.

69,1 x 91,9 Verbo

84 1963 Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira  
de Cultura 9.º vol.

69,1 x 91,9 Verbo

85 1963 Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira  
de Cultura 10.º vol.

69,1 x 91,9 Verbo
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DATA TÍTULO FORMATO[CM] CLIENTE

 OUTROS 

86 1982 Design e Circunstância 50,2 x 50,2 Associação Portuguesa  
de Designers

87 1959 Defenda-se do Carbúnculo 72 x 112,3  

88 ? Olhos sem Protecção: Escuridão 29,2 x 40,2 Gabinete de Higiene e 
Segurança no Trabalho

89 1964 Socorrismo do Trabalho 70,5 x 100,4 Gabinete Higiene e Segurança  
no Trabalho | Cruz Vermelha

90  – Sorrisos de uma noite de Verão ?  

91 1970 Planeamento Familiar 30 x 68 Comissão da Condição 
Feminina

92 1953 Visitez le Portugal 68,4 x 99,8 ?

93 1960 Portugal IKOFA 62,2 x 1002  

94 1960 Portugal LEFA 62,6 x 1000  

95 1960 São Tomé e Príncipe 
(The Greatest Islands of Equador)

62,5 x 99  

96 1965 Rendosas Produções 
com Foskamónio CUF

69 x 99,8  

97 1966 Exposição Nacional de Arte 43 x 61,2  

98 1968 Arte Portugués – Casón del Buen Retiro 
Plaza de Felipe IV del 16 de Abril 
al 5 de Mayo, Madrid.

69 x 99,5  

99 1970 Certificate 33,4 x 48 Direcção Geral de Turismo

100 1970 40ª Feira do Livro 73 x 104  

101 1972 Feira Nacional do Cavalo
S. Martinho Golegã

76,7 x 104,5  

102 1977 Ordem dos Engenheiros 
Congresso 77

30,2 x 63,9  

103 1978 1.º Encontro Nacional 
de Química

41,1 x 60,2 Sociedade Portuguesa  
de Química | Fundação 
Calouste Gulbenkian

104 1980 Dia Mundial 
da Normalização

47,5 x 68,3 Ministério da Indústria  
e Energia | Direcção Geral  
da Qualidade

105 1980 Congresso 
“A Universidade Portuguesa nos Anos 80”

42 x 68 Universdade Técnica  
de Lisboa

106 1983 I Festival Internacional 
de Música de Lisboa

49,6 x 70 | 69,7 
x 99,5

Ministério da Cultura  
e Coordenação Científica

107 1977 Ricos e Pobres no Alentejo 41,3 x 61,2 Sá da Costa

108 1985 V Centenário do Hospital Termal Cidade  
das Caldas da Rainha – 1485 · 1985

47,5 x 68  

109 1982 Artistas do grupo do Leão
Exposição do Centenário

49,7 x 70 Museu de José Malhoa, 
Caldas da Rainha
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Mosteiro da Batalha
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49
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Mosteiro dos Jerónimos
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53

55

54

56 57

Museu Nacional de Arte Antiga
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67 68

Museu Nacional do Traje
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Secretaria de Estado da Cultura
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Sociedade Nacional de Belas-Artes
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73 74

75

Secretariado Nacional de Informação
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78 79

77

Verbo
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SÍMBOLOS | MARCAS
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N.º DATA TÍTULO CLIENTE

1 1961 Vidros de Murano SNI

2 1966 História Mundi Verbo

3 1968 Ars Mundi Verbo

4 1972 Teatro Popular FCG

5 1973 Quadrum

6 1974 APEL APEL

7 1976 AICA

8 1975 Colecção terceiro Mundo – Sá da Costa Sá da Costa

9 1975 Colecção Vozes do Mundo – Sá da Costa Sá da Costa

10 1977 Semana Nacional da Estrada 77

11 1980 Lubrapex 80 CTT

12 1980 Associação de Formação Bancária Associação de Formação Bancária

13 1980 Banco de Portugal Banco de Portugal

14 1982 La Batalla – Grupo de Música Antiga Mosteiro da Batalha

15 1982 Mosteiro da Batalha Mosteiro da Batalha

16 ? Museu Nacional de Arte Antiga MNAA

17 1983 Festival Internacional de Música de Lisboa Ministério da Cultura e Coordenação Científica

18 ? Amphiteatro ?

19 ? Banco dos Açores Banco dos Açores

20 ? Comapanhia Eléctrica do Lobito Comapanhia Eléctrica do Lobito

21 ? Dialux Dialux

22 ? Fabéria Fabéria

23 ? Filmoda Filmoda

24 ? Foreign Investment ?

25 ? Forjal Forjal

26 ? Meirinho Meirinho

27 ? Seve – Vinho de Mesa Seve

28 ? Sistema Agência de Publicidade Sistema Agência de Publicidade

29 ? Sociedade Corretora (Açores) Sociedade Corretora (Açores)

30 ? Superbock Grupo CUF

31 1984 As mais Belas Vilas e Aldeias de Portugal Verbo
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OUTROS
desdobráveis | cartões | outros 
[rótulos, selos, embalagens, TAP]
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DATA TÍTULO FORMATO[CM] DESCRIÇÃO CLIENTE

1 1966 I Ciclo de Conferências  
História da Arte em Portugal

34,5 x 23 Desdobrável FCG

2 1962 A Arquitectura Muçulmana Peninsular 25,2 x 21,1 Desdobrável FCG

3 1962 Arte Britânica no Século XX ???? Desdobrável FCG

4 1963 Curso de História da Arte em Portugal 22,3 x 22,1 Desdobrável FCG

5 1963 Orquestra de Câmara Gulbenkian 19 x 27 Desdobrável FCG

6 1965 Ciclo de Conferências sobre Arte do Peru 24 x 20,7 Desdobrável FCG

7 1965 Tesouros do Museu de Bagdade 10,1 x 20,1 Cartão FCG

8 1967 Artistas Falam de Arte 13 x 21 Desdobrável FCG

9 1972 I Série de Concertos de Música de Câmara 23 x 32 Programa FCG

10 1972 I Série de Concertos de Música de Câmara 23 x 32 Desdobrável FCG

11 1973 Cursos de História da Arte 10,1 x 20,1 Desdobrável FCG

12 1974 Encontros com a Obra de Arte 10,1 x 20,1 Desdobrável FCG

13 1973 Pequeno Teatro de Madrid 17,7 x 28 Desdobrável FCG

14 1976 Renascimento e Crise do renascimento 
na Cultura Arquitectónica da Europa

24 x 62 Desdobrável FCG

15 1978 O Século XIX ???? Desdobrável FCG

16 1982 Arte como Virtuosismo
Arte como Instauração

60 x 21 Desdobrável FCG

17 1984 Dos Objectos Artísticos 24,8 x 61,8 Desdobrável FCG

18 1983 Concerto 21,1 x 30 Desdobráveis FCG / Extensão Cultural

19 1984 Henrique Pousão – Visitas Comentadas,  
no primeiro centenário da sua morte

21 x 21 Cartão FCG

20 1971 Albrecht Dürer vários Desdobrável MNAA

21 1972 A Linguagem da Pintura  
e o Modernismo Português

13,8 x 32,1 Cartão MNAA

22 1972 Música da Idade Média e da Renascença 18,5 x 13 Desdobrável MNAA

23 1968 História Mundi (Divulgação) 12 x 24,2 Brochura Verbo

24 1968 Ars Mundi Desdobrável Verbo

25 ??? Praias de Portugal ??? Desdobrável SNI Turismo ?

26 ??? Portugal ??? Desdobrável SNI Turismo ?

27 ??? Caramulo, a Montanha da Saúde Portuguesa Desdobrável SNI Turismo ?

28 ??? Costa do Sol 10 x 23 Desdobrável Junta de Turismo da Costa 
do Sol, Estoril. Portugal

29 ? Pousadas de Portugal 10 x 22,7 Desdobrável SNI

30 ??? Die Sonenkuste ??? Desdobrável Junta de Turismo da Costa 
do Sol, Estoril. Portugal

31 1958 Côte du Soleil 9 x 22 Desdobrável Junta de Turismo da Costa 
do Sol, Estoril. Portugal

32 1969 Jogos Florais 21,2 x 29,6 Brochura Emissora Nacional  
de Radiodifusão

33 1969 Jogos Florais 39,2 x 48,1 Certificado Emissora Nacional  
de Radiodifusão

34 1970 IAA Congress ??? Desdobrável TAP

35 1982 O Lugar do Design 47,8 x 17,2 Desdobrável Associação Portuguesa  
de Designers

36 1971 Brochura de Boas Festas 10 x 20 Brochura Gris Impressores ?

37 1983 Congresso Internacional de Guitarra 21 x 42 Desdobrável FCG

38 1983 I Festival Internacional de Guitarra 21 x 42 Desdobrável FCG

39 1983 I Festival Internacional de Guitarra 21 x 42 Programa FCG

40 1989 50 Anos da Sociedade Tipográfica ???? Desdobrável Soc. Tipográfica

41 1971 I Congresso nacional 
da Indústria Farmacêutica

47 x 48 Desdobrável SNI
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DATA TÍTULO FORMATO[CM] DESCRIÇÃO CLIENTE

42 1961 1961 – Edição de Boas Festas 15,5 x 21,5 Brochura Alexandre O’Neill

43 1958 DTA – Divisão dos Transportes Aéreos – Cartão DTA

44 ??? Cartão de Natal Gris Impressores 46,5 x 43,8 cm Cartão Gris Impressores

45 1963 Cartão de Boas Festas 1963 17,4 x 71,5 Cartão ?

46 1964 Cartão de Boas Festas 1964 22,9 x 43,6 Cartão ?

47 1965 Cartão de Boas Festas 1964 TAP 19,5 x 65 Desdobrável TAP

48 1974 Exposição de Victor Vasarely Desdobrável Galeria Quadrum

49 1983 A Escultura em Portugal 
no Século XV

10,5 x 21 Cartão Museu / Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória – Batalha

50 1972 Concerto V Congresso Internacional de 
Conservação de Pinturas e Artes Gráficas

??? Convite / 
Desdobrável

FCG

51 1973 Pintura Portuguesa de Hoy ??? Desdobrável FCG

52 1970 Temas de Cultura Portuguesa no século XX 10 x 30,2 Cartão MNAA

53 1972 Problemas da Pintura Moderna 11 x 21 Cartão MNAA

54 1972 José de Figueiredo – 1872 / 1972 18,6 x 39,2 Desdobrável MNAA

55 1974 O Trajo Civil em Portugal ??? Convite MNAA

56 1970 Título de Cinquenta Acções 32,6 x 47 Outros Editorial Verbo

57 1971 Verde Gaio 23,8 x 66 Pasta SNI

58 1976 AICA 16,5 x 11,5
11 x 22

Papelaria AICA

59 1976 Programme du Congrès – AICA 10,2 x 20,5 Desdobrável AICA

60 1966 Composição sem Título 41,7 x 72,1 Composição –

61 1969 Composição sem Título ??? Composição –

62 ??? Composição sem Título ??? Composição –

63 ??? Composição sem Título ??? Composição –

64 ??? Composição sem Título ??? Composição –

65 ??? Papel de Embrulho alusivo ao Natal
(50º Aniversário Sá da Costa)

??? Papel de 
embrulho

???

66 ??? Papel de Embrulho alusivo ao Natal ??? Papel 
embrulho

???

67 ??? Papel de Embrulho 
(50º Aniversário Sá da Costa)

59,7 x 89,7 Embalagem Sá da Costa

68 ??? Papel de Embrulho 45,4 x 58 Embalagem Sá da Costa

69 ??? Embalagem para cigarros Al-Gharb ??? Embalagem Cigarros Al-Gharb

70 ??? Embalagem para creme Núbia ??? Embalagem Creme Núbia

71 ??? Caixa ??? Embalagem Creme Núbia

72 ??? Embalagem Ananases São Miguel ??? Embalagem Ananases São Miguel

73 ??? Embalagem para serviço de chá SECLA ??? Embalagem SECLA

74 1964 Selos Ano Internacional do Sol Calmo ??? Selos CTT

75 ??? Selos Portugal ??? Selos CTT

76 1960 Selos I Exposição Filatélica Nacional ??? Selos CTT

77 1964 Selos Jogos Olímpicos de Tóquio ??? Selos CTT

78 1980 Selos Lubrapex ??? Selos CTT

79 1966 Selos VI Congresso do Comité Internacional 
para a Defesa da Civilização Cristã

??? Selos CTT

80 1962 Horários TAP ??? Desdobráveis TAP

81 1963 Horários TAP ??? Desdobráveis TAP

82 1966 Horários TAP ??? Desdobráveis TAP

83 ??? Menú TAP ??? Desdobrável TAP

84 ??? Bilhetes de avião TAP ??? Bilhetes TAP

85 ??? Anúncio TAP ??? Anúncio TAP
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17 cm

25
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m

6,8 cm0,4 cm1,5 cm

1,7 cm

2,4 cm

2 cm 6,8 cm

grelha ocupada com texto e imagens
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Desenhos de estudo  

para a capa do Almanaque 

de Julho de 1960.

Fonte: Fundação Calouste 

Gulbenkian, espólio  

de Sebastião Rodrigues.
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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

Grelha de análise de design gráfico 
criada com base na grelha de Laurent Gervereau, 
que serviu de base à criação das fichas de análise

As fichas de análise encontram-se em ficheiros individuais, separados por pastas.





DESIGN EDITORIAL
Livros e Brochuras



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: A ARTE DO ORIENTE ISLÂMICO 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1963 

Formato: 165 x 225 mm 

n.º de páginas: 154 pp. 

Tiragem: –  

Suporte (tipo de papel): papel couché mate 

Tipo de encadernação: brochura (cosida) 

Técnica de impressão: Rotogravura 

Localização: Lisboa, FCG 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian 

Estrutura editorial: O livro é composto por anterrosto, rosto, texto de introdução, mapa do 
Oriente Islâmico, introdução histórica e catálogo de reproduções (imagens antecedidas por texto 
explicativo e  legendas das peças). 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O livro 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 (das presentes na colecção 

da FCG). 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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 ser uma obra com qualidade, requinte e elegância.  

Relação tema/imagem: A relação do tema com a imagem é clara e directa. A imagem é usada de 

um modo objectivo. A obra destina-se essencialmente a representar as peças da exposição 

referida. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A grelha do 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. 

Cores:  O livro é impresso a quatro cores. Através dos pretos podemos perceber que foi utlizada a 

Rotogravura como processo de impressão.  

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 respeito aparece a 



bold 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 descrição 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 

“observação” – pequeno texto explicativo de alguns aspectos secundários. 

A nível tipográfico esta é uma obra bastante sóbria e elegante sem utilizar muitos recursos 

tipográficos. 

Ilustrações e fotografias: O livro possui bastantes fotografias, dado que se trata de um catálogo 

para uma exposição. No entanto, não possui ilustrações. Apenas possui imagens com um carácter 

decorativo na capa e na contracapa. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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, constituir uma 

referência perene de um acontecimento efémero, 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 própria FCG.  

Sendo o fundador da FCG natural do Médio Oriente (de uma família arménia), grande parte da 

sua colecção de arte é também dessa zona do globo. 

Particularidades de quem encomendou: A Fundação Calouste Gulbenkian foi, desde o seu 

início, uma instituição sólida, elegante, requintada e sóbria, pelo que toda a comunicação era 

realizada de acordo com estes princípios. As obras que Sebastião Rodrigues realizou para esta 

instituição 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 oportunidade de revelar uma criatividade inteligente e subtil. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Como qualquer outro catálogo de exposição, este teve a sua difusão através 

da própria exposição e  através da instituição organizadora da mesma, a FCG. 

Como foi recebida pelo público: dadas as suas características, quer de forma quer de conteúdo, 

adivinha-se uma boa recepção pelo público. 



3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: a capa do livro apresenta um motivo gráfico cuja 

origem é a própria arte o oriente islâmico. Este motivo visualmente rico, poderá ter significados 

inerentes, mas aqui funciona apenas como elemento decorativo, destinado a conferir interesse 

visual ao objecto gráfico. 

Influências de outras obras: –  

Legibilidade e expressão: Trata-se de uma obra cuja finalidade principal se prende mais com a 

legibilidade do que com a expressividade. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CALOUSTE GULBNKIAN COLECCIONADOR 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1969 

Formato: 21 x 28 cm 

n.º de páginas: 237 pp. 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): couché mate 

Tipo de encadernação: capa dura com sobrecapa 

Técnica de impressão: offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian 

Estrutura editorial: O livro é composto por anterrosto, rosto, texto de introdução, seguido dos 
diversos capítulos. A capa é forrada a tela e coberta por uma sobrecapa. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A obra retrata Calouste Gulbenkian enquanto 

coleccionador, e apresenta 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 retirado de uma almofada de tecido, do século XVIII, que integra a colecção. A 

página par do rosto apresenta uma fotografia em grande plano de Calouste Gulbenkian, que é 

tema central da obra. Ao longo do catálogo é dado destaque às diversas peças, que ilustram os 

textos. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): Sendo um retrato do coleccionador e uma história 

ilustrada do modo como a colecção foi evoluindo, o livro pretende representar de maneira clara 

as peças e apresentar os textos de uma maneira legível e directa. Pretende ser uma obra com 

qualidade, requinte e elegância. 

Relação tema/imagem: A relação do tema com a imagem é clara e objectiva. As imagens 

destinam-se a representar fielmente as peças da colecção de Calouste Gulbenkian. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A grelha do livro apresenta 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 

Cores: A maioria dos cadernos do livro é impresso a quatro cores, provavelmente em offset. No 

entanto, também existem cadernos impressos apenas a preto. 



Tipografia: O tipo de letra utilizado no texto corrido é o “Times”. Nos títulos é utilizado um tipo 

manuscrito (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 funcionam como alíneas), 

seguidas do nome do subtítulo em “Times” itálico e num 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 margem 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 entrelinhado 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. 

Ilustrações e fotografias: O livro possui bastantes imagens correspondentes às peças do 

coleccionador. Tratam-se de imagens apresentadas com bastante cuidado e com uma excelente 

qualidade de impressão, dado que um dos principais objectivos do livro é mostrá-las. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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 função 

complementar e igualmente importante no livro. Sendo parte integrante 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. 

Particularidades de quem encomendou: A encomenda foi feita pela FCG, uma instituição 

sóbria e requintada, pelo que a obra tem que se adequar a tais características. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A obra terá sido difundida pelos meios normais. Sendo uma edição da FCG, 

terá sido colocada à venda na instituição e no Museu Calouste Gulbenkian, atingindo assim um 

público culto, erudito e com gosto pela arte. 

Como foi recebida pelo público: dadas as suas características, quer de forma quer de conteúdo, 

adivinha-se uma boa recepção pelo público. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 



Elementos simbólicos e seus significados: na capa do livro é representado um motivo gráfico 

cuja origem reside numa colcha 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 conferir riqueza visual ao objecto gráfico. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Trata-se de uma obra cuja finalidade principal se prende mais com a 

legibilidade do que com a expressividade. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: COLCHAS BORDADAS DO MNAA 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1978 

Formato: 19,5 x 23,5 cm 

N.º de Páginas: 88 pp. 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Couché mate 

Técnica de impressão: Rotogravura 

Localização: – 

Emissor: Editado pelo MNAA 

Estrutura editorial: Catálogo de exposição. Textos introdutórios e catálogo composto por imagens 
e legendas. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: Na capa é representado 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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. Existe uma versão em inglês 

da obra. 

Relação tema/imagem: A imagem neste contexto 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: As páginas, à excepção das páginas de imagem, baseiam-se 

numa grelha simétrica, coerente ao longo de toda a publicação. 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. 

Cores: O interior da obra é impresso apenas a preto. No entanto existe no final um caderno de 12 

páginas impressas a cores. Pela observação destas 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. 

Tipografia: O texto encontra-se composto no tipo de letra Garamond. A mancha de texto mede 

aproximadamente 12,6 mm, que corresponde a aproximadamente 30 quadratins. O corpo é de 10 

pontos entrelinhado a 12 pontos. 

As duplas páginas são simétricas, sendo a margem exterior bastante maior do que a margem 

interior. 

Os títulos são compostos em caixa-alta e os nomes dos autores em itálico. 

Após os textos de introdução, 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 apresentadas em seguida, uma por página. Essas legendas 

são também compostas 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 técnicos, como a origem, as dimensões e o número de inventário, aparecem compostos 

em itálico. 

Ilustrações e fotografias: O livro não apresenta ilustrações, mas apresenta um número 

considerável de fotografias relativas às peças a que a exposição diz respeito. As fotografias são da 

autoria de J.M. Palma, do Estúdio Mário Novais e de Jorge Alves. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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, o catálogo 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. 

Particularidades de quem encomendou: O trabalho foi encomendado pelo Museu Nacional de 

Arte Antiga para a referida exposição 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 Museu Nacional de Arte Antiga, e a que foi levada a 

Londres teve também como organizadores o Ministério dos Negócios estrangeiros e a colaboração 

da Fundação Calouste Gulbenkian.  

“O Museu foi criado em 1884, concretizando uma antiga aspiração surgida após a abolição das 



ordens religiosas, 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, o museu recebeu o nome 

que actualmente tem, assumindo, a partir de então, os contornos gerais que configuram as suas 

colecções.” (fonte: http://www.museudearteantiga.pt/pt-PT/edificio/historia/ContentDetail.aspx). 

O Museu Nacional de Arte Antiga 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 MNAA. 

Participantes na realização: 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 Mendonça. Relativamente ao design, Sebastião Rodrigues 

trabalhava geralmente sozinho, pelo que o trabalho terá resultado apenas da sua intervenção. 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 produção ser levada a cabo da maneira irrepreensível como está. 

A jusante Designer e público 

Como foi difundida: Podemos apenas adivinhar a maneira como este objecto gráfico foi 

difundido. Certamente como todos os catálogos de exposição num museu o são: posto à venda no 

local. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas fazer conjecturas acerca desta aceitação, 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 a aceitação terá 

sido bastante boa. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 representados (colchas) esses 

sim, estarão repletos de elementos simbólicos, mas o seu estudo não é relevante neste contexto. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: esta obra 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. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: A ARTE DA PÉRSIA ISLÂMICA 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1985 

Formato: 265 x 318 mm 

n.º de páginas: 64 pp. 

Tiragem: –  

Suporte (tipo de papel): papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa, FCG 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian 

Estrutura editorial: O livro 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. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: o livro 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 

sobrecapa representa um padrão têxtil, com motivos florais em tons amarelos/dourados. A capa 

dura é forrada a tecido de cor azul forte. No centro da capa é gravado em baixo relevo o lettering 

do título. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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 ser uma obra com qualidade, requinte e elegância.  

Relação tema/imagem: A relação do tema com a imagem é clara e denotativa. A imagem é usada 

de um modo objectivo. A obra destina-se essencialmente a representar as peças da exposição 

referida. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A grelha do livro apresenta uma mancha simétrica, 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. 

 

Cores:  O livro é impresso a quatro cores. O título aparece impresso a azul cobalto – a mesma cor 

que é utilizada na capa (forrada a tecido). Todo o texto é impresso a preto. As imagens aparecem 

reproduzidas a cores, mas existem algumas reproduzidas a preto e branco. 



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 apresentado 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 palavra “Arte” e a palavra “Pérsia”. A própria palavra 

“Arte” está composta de modo a que se torne única, com os caracteres desalinhados e integrando-

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 restante título. 

O conjunto resulta numa composição bastante equilibrada e elegante como é habitual na obra de 

Sebastião Rodrigues. 

Ilustrações e fotografias: O livro possui bastantes fotografias, dado que se trata de um catálogo 

para uma exposição. No entanto, não possui ilustrações, apenas possui imagens com um carácter 

decorativo na sobrecapa e nas guardas. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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, constituir uma 

referência perene de um acontecimento efémero, como é uma exposição. 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 FCG.  

Particularidades de quem encomendou: A Fundação Calouste Gulbenkian foi, desde o seu 

início, uma instituição sólida, elegante, requintada e sóbria, pelo que toda a comunicação era 

realizada de acordo com estes princípios. As obras que Sebastião Rodrigues realizou para esta 

instituição 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 oportunidade de revelar uma criatividade inteligente e subtil. 

Participantes na realização: Esta obra teve como base a obra “A Arte do Oriente Islâmico”, que 

lhe foi anterior e que, entre outras, serviu como base documental aos seus autores. 

A jusante (Designer e público) 



Como foi difundida: Como qualquer outro catálogo de exposição, este teve a sua difusão através 

da própria exposição e através da instituição organizadora da mesma. 

Como foi recebida pelo público: dadas as suas características, quer de forma quer de conteúdo, 

adivinha-se uma boa recepção pelo público. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: a sobrecapa do livro representa um motivo têxtil 

cuja origem é a própria arte da Pérsia islâmica. Este motivo visualmente rico, poderá ter 

significados inerentes, mas aqui funciona apenas como elemento decorativo, destinado a conferir 

interesse visual ao objecto gráfico. 

Influências de outras obras: –  

Legibilidade e expressão: Trata-se de uma obra cuja finalidade principal se prende mais com a 

legibilidade do que com a expressividade. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: O PAPEL MOEDA EM PORTUGAL 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: Agosto de 1985 

Formato: 285 x 315 mm 

N.º de Páginas: 502 

Tiragem: 5000 exemplares 

Suporte (tipo de papel): Couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: – 

Emissor: Banco de Portugal 

Estrutura editorial: O livro é composto pelas páginas iniciais (guardas, anterrosto, rosto, texto de 
abertura, ficha técnica e índice) e por 8 capítulos que são iniciados por um texto e de seguida 
páginas com reproduções de notas. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A temática central do livro é o papel moeda e a sua 

história em Portugal. 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. As guardas 

representam uma nota, transformada em elemento decorativo. Todos os outros elementos 

ilustrativos possuem um carácter denotativo do tema em que se inserem. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 

Relação tema/imagem: 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 possível. Foi tido especial cuidado na reprodução 

das imagens, ao nível da escala e ao nível da reprodução das cores.  

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 corrente, 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 textos 

secundários. Estes textos são compostos no mesmo tipo de letra, em 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 reprodução das imagens e das respectivas 

descrições. Estas descrições aparecem 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. 

Cores: O livro foi impresso em offset. O texto é impresso a preto. 

Os separadores são 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 imperfeições 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. Assim, não foi utilizada a impressão em quadricromia, mas um 

conjunto de técnicas requintadas de selecção de cor e impressão. 

 

Tipografia: O texto principal é composto em Simoncini Garamond, 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 páginas ímpares alinhadas à esquerda, de modo a estabelecer uma maior relação com a 

coluna de texto a que dizem respeito. 

 [O tipo de letra Simoncini Garamond foi concebido, a partir do Garamond original, pela fundição 

Simoncini SA, para máquinas de composição a quente (como a Linotype). A obra O Papel-Moeda em 

Portugal foi composta em tipografia, e depois fotografada para ser impressa em offset.] 

As aberturas de parágrafo medem 1 quadratim. No primeiro parágrafo de cada texto segue-se a 

regra inglesa de não fazer abertura de parágrafo. Nas citações também 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 separador 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), vinhetas essas que são também utilizadas a fechar o capítulo, mas noutra posição, junto ao 

número de página. 

Ilustrações e fotografias: as imagens representadas nesta obra são de carácter fotográfico, e 

pretendem 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. 

Desenhos de estudo / projecto: São conhecidos alguns desenhos de estudo para esta obra, 

nomeadamente, 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. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O livro “O Papel-Moeda em Portugal” tem como objectivo 

mostrar a história do papel moeda em Portugal. Pretende ser um registo visual e teórico desse 

mesmo tema.  

Particularidades de quem encomendou: O Banco de Portugal, sendo uma entidade do estado, 

pretende transmitir seriedade, qualidade, estabilidade, rigor e clareza. 

Participantes na realização: 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, responsável pela direcção técnica da obra a nível oficinal. 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A distribuição foi realizada pelo Banco de Portugal. 

Como foi recebida pelo público: Daquilo que é conhecido, o público recebeu bastante bem esta 

publicação. O facto de ser uma edição de luxo, determinou que o público não fosse muito 

alargado. A tiragem de 5000 exemplares também contribuiu para essa limitação.    

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: – 



Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Trata-se de uma obra mais voltada para a legibilidade. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: BROCHURAS “SALÃO DOS NOVÍSSIMOS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1959 – 1965 (7 volumes) 

Formato: 12,5 x 21 cm 

n.º de páginas: variável entre 20 e 30 pp. 

Tiragem: ? 

Suporte (tipo de papel):  
Miolo: alguns exemplares papel tipo jornal (amarelecido), outros couché mate.  
Capas: alguns em couché brilhante, uma em cartolina plastificada, outras em cartolina sem 
revestimento (efeito mate). 

Tipo de encadernação: brochura agrafada 

Técnica de impressão: Impressão com cores directas. Offset (?) 

Localização: Lisboa 

Emissor: SNI 

Estrutura editorial: as brochuras são compostas por sobrecapa (destacável do interior), capa 

(sem impressão) e miolo, constituído pelo papel normal de impressão e um papel especial couché 

brilhante, onde são impressas as imagens. O interior das brochuras é composto por folha de 

rosto, composição do júri, obras premiadas e catálogo, com as legendas das peças, divididas pelas 

diversas áreas: escultura, medalhística, pintura, mosaico, desenho e gravura e cerâmica. 

Temática 

Inventário dos elementos representados:  

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, desalinhados, formando uma composição gráfica dinâmica e harmoniosa. 

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 inclinado. Esta disposição sugere espontaneidade. 

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, aparece disposto o título “III salão dos novíssimos SNI/1961”, composto 

numa fonte com patilhas em itálico e num corpo pequeno. 

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 sugerida a sua forma total, mas apenas é representada a sua parte 

superior. 

Capa 5 (1963): Representa o título no canto superior direito, numa fonte em itálico e num 



corpo pequeno. Como motivo pictórico representa 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. 

Capa 6 (1964): o título aparece nesta capa 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 a letra “N”, separados por um asterisco e enquadrados entre dois ornamentos, 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 tipografia vernacular, fazendo lembrar os cartazes publicitários do século XIX. 

Capa 7 (1965): A capa não apresenta qualquer lettering. Apenas 6 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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, dos nomes mais representativos da arte moderna no 

nosso país. 

Relação tema/imagem: As imagens representadas são abstractas e sem nenhuma relação 

aparente com a temática. Assumem-se como elementos decorativos/ilustrativos de um tipo de 

arte a que as publicações e o Salão está associado. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: O formato das publicações é de 12,5 x 21 cm. Um pequeno 

rectângulo ao alto. Não existe nenhuma grelha subjacente à composição gráfica das capas. Cada 

uma assume-se como um objecto único e expressivo. 

Cores: O miolo de todas as brochuras é impresso apenas a preto e as capas são impressas a duas 

ou a três cores directas. 

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 motivos pictóricos. 



Ilustrações e fotografias: Nas capas, os grafismos criados enquadram-se no campo da ilustração. 

No interior são representadas algumas das obras expostas, a preto e branco. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O objectivo destas brochuras é 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, englobam-se na política de comunicação desta instituição, 

embora o aspecto gráfico que revelam se afaste daquilo que era o normal nos objectos gráficos ao 

serviço do estado. 

Particularidades de quem encomendou: A encomenda foi feita pelo SNI, instituição 

responsável pelas políticas de comunicação do Estado. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A obra terá sido difundida pelos meios normais, provavelmente distribuída 

no local das exposições. 

Como foi recebida pelo público: Não podemos precisar a recepção por parte do público, mas 

dado que quem se dirigia às exposições, à partida já ia com interesse nas mesmas e na arte 

moderna em geral, adivinhamos uma boa recepção para estas brochuras, que consideramos 

terem um aspecto bastante evoluído, tendo em conta a data e o contexto em que foram criadas. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Pensamos que não existe um grande simbolismo nos 

motivos representados 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 composto de uma forma clara e legível. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: BROCHURA “PORTUGIESISCHE HANDWERKKUNST” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1960 ? 

Formato: 20,2 x 22,9 cm 

n.º de páginas: 12 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel):  

Tipo de encadernação: agrafada 

Técnica de impressão: Impressão com 3 cores directas. Impressão tipográfica (?) 

Localização: Lisboa 

Emissor: SNI 

Estrutura editorial: A brochura é constituída por 12 páginas incluindo a capa. Não possui títulos. 

O texto é corrido e subordinado ao tema do artesanato português. As páginas são profusamente 

ilustradas com fotografias de peças de artesanato. 

Temática 

Inventário dos elementos representados:  

Capa: 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 elementos 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 gravada, um cesto trabalhado, um padrão que 

repete o motivo de um pássaro pintado numa cerâmica e uma outra corna gravada. As imagens 

são dispostas 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 representadas cinco imagens: 

uma fotografia de objectos de cerâmica dispostos possivelmente 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 continuação 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 com uma 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 sobreposição 

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 

centrado 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 representações 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. 

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 centro 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): Esta brochura pretende representar Portugal 

enquanto país rico em artesanato. O facto de estar escrita em alemão significa que se destinava a 

promover Portugal no estrangeiro, possivelmente em algum evento relacionado com o turismo, 

realizado na Alemanha ou outro país de língua germânica.  



Relação tema/imagem: As imagens representadas relacionam-se directamente com o tema. A 

brochura fala do artesanato português e as imagens ilustram o texto. 

Design 

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. 

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 quadricromia, pelo que a  

utilização das cores era algo limitada. 

Tipografia: O tipo de letra utilizado na brochura é um tipo com patilhas, de aspecto clássico, 

transicional, difícil de identificar. Aparece composto em corpo 10 pontos e entrelinhado a 2 

pontos. As aberturas de parágrafo são de 5 mm, à excepção da primeira que é de 3 mm. A 

composição tipográfica utiliza unidades baseadas em pontos, no entanto, no caso das aberturas 

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 rectângulos de cor e imagem. A publicação destinava-se à Alemanha e Sebastião 

Rodrigues poderá ter optado por concebê-la “à maneira alemã”. 

Ilustrações e fotografias: A brochura representa apenas fotografias, que representam o 

artesanato português e assim, ilustram o texto, de maneira clara e directa. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O objectivo da brochura é o de apresentar e divulgar o 

artesanato português no estrangeiro. Pretende constituir-se como um veículo de comunicação da 

imagem do país, o que se justifica pela instituição que encomendou. 

Particularidades de quem encomendou: A encomenda foi feita pelo SNI, instituição 

responsável pelas políticas de comunicação do Estado. 



Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A brochura 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 considerável 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. 

Como foi recebida pelo público: Não podemos precisar a recepção por parte do público, mas 

uma vez que a brochura terá sido difundida numa exposição, podemos adivinhar uma boa 

recepção, uma vez que o público presente já, à partida, teria algum tipo de interesse no tema e 

no país. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Os elementos representados não assumem nenhum 

simbolismo neste contexto. São apenas peças de artesanato que ilustram um texto sobre 

artesanato. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 legibilidade), 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. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: BROCHURA “COMPANHIA DE TEATRO JAPONÊS 

KABUKI” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1965 

Formato: 19 x 27,9 cm 

n.º de páginas: 20 páginas + capa + sobrecapa 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): papel IO (sem brilho, com uma gramagem considerável). 

Tipo de encadernação: agrafada 

Técnica de impressão: tipografia (relevo nos caracteres)  

Localização: Lisboa (realização no Teatro São Luiz) 

Emissor: Obra publicada com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, da Embaixada do 

Japão em Lisboa e da Kokusai Bunka Shinkokai (Sociedade para Relações Internacionais de 

Cultura) de Tóquio. 

Estrutura editorial: A publicação é iniciada com “algumas notas sobre o teatro Kabuki”, logo na 

página 1. Na página 3 são indicados os patrocinadores e é representada uma gravura tipicamente 

japonesa que representa uma figura feminina a dançar. De seguida é apresentado um texto sobre 

o Teatro Kabuki. A abrir esse texto, uma fotografia de página inteira com uma personagem 

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. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A publicação é constituída pelas partes referidas na 

estrutura editorial. A maioria dos elementos representados é constituída por texto. No entanto, 

são representadas algumas gravuras e algumas fotografias. A capa da publicação é 

completamente branca, sem grafismo. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A publicação destina-se a servir de guia/programa da 

peça de teatro Kabuki, realizada em Portugal. 

Relação tema/imagem: As imagens representadas constituem ilustrações e são destinadas a 

enriquecer visualmente a publicação. No caso das biografias, servem como apresentação dos 

actores. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 margem exterior. A coluna de texto tem 10,2 cm e comporta 42 

linhas por página. 

As páginas de entrada de capítulos são ligeiramente diferentes. 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 superior da página, mas a 12 cm do 

mesmo. Nesta zona de branco, é colocado o título, cuja base se encontra a 10 cm do limite 

superior da página. Acima do título em português, aparece o mesmo em caracteres japoneses. 

Cores: 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. 

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 

pontos. O “Bodoni” confere requinte e elegância à publicação. O “Century” tem um desenho que 

remete para as formas do “Bodoni”, mas tem uma legibilidade bastante melhor em texto corrido, 

uma vez que não possui hastes tão finas como o “Bodoni” possui. 

Ilustrações e fotografias: 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. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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. 

Particularidades de quem encomendou: 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. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: A brochura pretende ser acima de tudo legível, dadas as características 

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. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: BROCHURA “INSTITUTO GULBENKIAN DE CIÊNCIA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1967 

Formato: 29,49 x 21 cm 

n.º de páginas: 36 

Tiragem: ? 

Suporte (tipo de papel): papel mate com ligeira textura. Capa em cartolina (250 g/m2) (?) 

Tipo de encadernação: cosida 

Técnica de impressão: offset. Interior impresso a duas cores directas (preto e azul). Capa impressa 
a duas cores directas (preto e dourado). 

Localização: Lisboa 

Emissor: FCG 

Estrutura editorial: A brochura é constituída por 36 páginas e pela capa. Foi publicada por 

ocasião da inauguração do Centro de Biologia do Instituto Gulbenkian de Ciência, e destinava-se a 

apresentar o mesmo.  É constituída por rosto, texto de introdução (A Fundação e a Ciência) e 

outros textos genéricos sobre a obra (Características técnicas da Obra, Localização do Centro, 

Algumas normas orientadoras) e por outros textos referentes a cada um dos laboratórios 

(Laboratório de Biologia 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”. 

Temática 

Inventário dos elementos representados:  

A capa da publicação apresenta dois rectângulos de dimensões similares, 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 imagens do edifício a que a 

publicação diz respeito. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A publicação foi editada por ocasião da inauguração 

do Centro de Biologia do Instituto Gulbenkian de Ciência, e destina-se a apresentar o mesmo, 

mostrando as suas diversas valências e apresentando fotografias de diversos aspectos do seu 

interior. 

Relação tema/imagem: As imagens representadas relacionam-se directamente com o tema, 

servindo de ilustrações para os temas de que se fala. 



Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 compostos também em Helvetica, corpo 20 pontos, e assumem a cor azul. São 

separados da coluna de texto por uma distância de aproximadamente 0,7 cm. 

Cores: 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 certa ideia de luxo, embora a 

tipografia, o formato e a encadernação se distanciem dessa ideia. O azul, sendo uma cor fria, dá 

uma ideia de limpeza e “frieza” inerentes à ideia de ciência. 

Tipografia: 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 perfeição a uma objecto gráfico destinado à ciência. 

Ilustrações e fotografias: As fotografias apresentadas destinam-se a mostrar o centro ao qual a 

publicação diz respeito. Assumem uma relação directa com o conteúdo do texto. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O objectivo da publicação é o de apresentar o referido Centro 

de Biologia. Foi publicado por ocasião da sua inauguração, pelo que pretende constituir um 

registo dessa inauguração e um meio de apresentar e divulgar o referido centro. 

Particularidades de quem encomendou: A 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. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A brochura terá sido difundida na inauguração do Centro de Biologia do 

Instituto Gulbenkian de Ciência, e posteriormente através da FCG. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Os elementos representados não assumem nenhum 

simbolismo. As imagens dizem respeito e apresentam o centro de biologia e assumem um 

carácter meramente denotativo. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 bastante qualidade e aparecem 

reproduzidas a preto, mas com uma excelente qualidade de impressão.  

O aspecto da publicação remete para o design gráfico da Escola Suíça, tanto pela disposição 

racional dos elementos e pela importância 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.  

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: BROCHURA “MUSEUS PORQUÊ?” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1972 

Formato: 17 x x17 cm 

n.º de páginas: 20 páginas + capa + sobrecapa 

Tiragem: ? 

Suporte (tipo de papel): Sobrecapa: papel tipo cartolina mate (aproximadamente 250 g/m2) (?) 
Interior: papel idêntico ao da sobrecapa, mas com gramagem menor (aproximadamente 125 
g/m2) (?) 

Tipo de encadernação: agrafada 

Técnica de impressão: offset (?) 

Localização: Lisboa 

Emissor: MNAA 

Estrutura editorial: A brochura é constituída por 20 páginas, mais capa e sobrecapa. A iniciar 

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”. 

Temática 

Inventário dos elementos representados:  

A capa da publicação apresenta um quadrado dourado no canto superior 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 

apresentam 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 

dinamismo e expressividade ao objecto gráfico. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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 

descontraído, visual e até divertido, de maneira a desmistificar a ideia de museu como um sítio 

demasiado solene e destinado apenas aos mais cultos. 

Relação tema/imagem: A brochura não apresenta imagens. No entanto, as composições 



tipográficas fazem com que, mesmo sem imagens, a publicação mantenha interesse visual. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Dado o carácter único de cada página, não é possível encontrar 

uma grelha de construção do objecto gráfico. A aleatoriedade parece ser a sua principal 

característica. 

Cores: O interior da publicação é impresso a preto. A capa é impressa também apenas numa cor, 

o dourado, que pode querer remeter para uma ideia de requinte e sobriedade. 

Tipografia: O texto aparece composto em variantes da fonte “Helvetica” (regular nos textos e 

bold condensada 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. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O objectivo da publicação é o de promover os museus e o de 

cativar mais público para os mesmos. 

Particularidades de quem encomendou: O trabalho foi encomendado pelo Museu Nacional de 

Arte Antiga para a referida exposição 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 Museu Nacional de Arte Antiga, e a que foi levada a 

Londres teve também como organizadores o Ministério dos Negócios estrangeiros e a colaboração 

da Fundação Calouste Gulbenkian.  

“O Museu foi criado em 1884, concretizando uma antiga aspiração surgida após a abolição das 

ordens religiosas, 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, o museu recebeu o nome 

que actualmente tem, assumindo, a partir de então, os contornos gerais que configuram as suas 

colecções.” (fonte: http://www.museudearteantiga.pt/pt-PT/edificio/historia/ContentDetail.aspx). 

O Museu Nacional de Arte Antiga 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 MNAA. 

Participantes na realização: – 



A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A brochura terá sido difundida 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. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Os elementos representados não assumem nenhum 

simbolismo. A publicação pretende constituir-se como um exercício de expressividade tipográfica 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: A brochura pretende conjugar legibilidade e expressividade, sendo 

que a expressividade assume aqui um papel de destaque. Todas as páginas apresentam um 

carácter único com os textos compostos de forma independente e sempre pretendendo chamar a 

atenção do leitor. É dado grande destaque à composição tipográfica. 

 



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



3 anexos

CAPAS



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “GENTE DE VIEIRA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1949 

Formato: 20,1 x 28 cm  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro de capa dura com sobrecapa impressa. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica / clichés 

Localização: Lisboa 

Emissor: ETA 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa representa um homem e 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: Nascido em 1886, António 

Vitorino 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 morrer 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 ...”  

[In Gente da Vieira] 

Relação tema/imagem 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não existindo nenhuma estrutura geométrica muito 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 verticais, que 

transmitem um carácter esguio à capa. 

Cores: A capa é impressa com quatro cores directas: dois tons de laranja, azul e preto. 

Tipografia: O tipo de letra utilizado na capa é um tipo com patilhas moderno, provavelmente 

Bodoni,  na sua versão itálica. Tal confere alguma graciosidade à capa, o que contrasta com a 

temática central. 

Ilustrações e fotografias: O aspecto visual da capa tem como base a 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. 

Desenhos de estudo / projecto: Existem desenhos de estudo para a capa em questão, que 

demonstram a busca pela forma final da ilustração. Através desses estudos, 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. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela Editorial Técnica e Artística, 

uma editora com pouca notoriedade na época, dado o pequeno número de obras publicadas 

(apenas sete na Biblioteca Nacional de Portugal). 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1949). No entanto, dada a qualidade do grafismo, e dada a importância 

que ainda hoje é dada a esta capa, podemos considerar que a mesma terá tido uma boa recepção 



sucesso total da obra. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 

Também 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 uma 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “A CASA DE BERNARDA ALBA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1957 

Formato: 11 x 16 cm (lombada = 1 cm) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro brochado impresso em cartolina de aproximadamente 250 g/m2. 
Verniz brilhante na zona do grafismo. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Editora Europa-América | Colecção Três Abelhas | n.º 11. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: Bernarda Alba, a personagem 

central do texto, é uma matriarca dominadora que mantém as cinco filhas sob vigilância 

implacável, transformando a casa onde vivem, situada em um 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 suas 

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. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Casa_de_Bernarda_Alba) 

 

Na casa, uma mãe autoritária e inflexível. Obcecada pela obediência, pela ordem e pela limpeza. 

Ser feliz, para si, “é o menos”. Decreta um luto de oito anos pela morte do seu segundo marido. 

Cinco filhas adultas com sede. Impedidas de concretizar os seus desejos de matrimónio e 

maternidade. Mulheres aprisionadas pelo preconceito e pelos padrões morais vigentes, 

sublimados ao ponto de dogmas. Fora da casa, uma sociedade moralista, preconceituosa e 

machista. E o homem mais atraente da aldeia. Um só homem capaz de impulsionar forças 

latentes no interior destas mulheres. E um polígono no qual se vão medir forças, a frustração e a 

coragem, a inveja e o desejo, a rebeldia e a repressão… a vontade e o destino. Num verão 

abrasador. Numa casa com janelas mas sem portas. 



(http://www.gtmigueltorga.com/bernardaalba.html) 

Relação tema/imagem A imagem central da capa representa três mulheres. As vestes que 

parecem usar remetem para a ideia de um uniforme religioso, assim como a cruz que 

transportam ao pescoço. Embora a obra não trate sobre o tema de religião, trata sobre uma 

família só de mulheres que vive em luto decretado pela mãe, enclausuradas em casa, pelo que a 

imagem é simbólica. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não existe uma estrutura geométrica muito perceptível 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. 

Cores: A capa é impressa com três cores directas: roxo, vermelho e preto.  

Tipografia: O tipo de letra utilizado na capa é um tipo com patilhas transicional, provavelmente 

Times, o que confere um carácter bastante neutro e simples ao objecto gráfico. 

Ilustrações e fotografias: O aspecto visual da capa tem como base a ilustração que representa 

três mulheres. Trata-se de um motivo gráfico com base no desenho.  

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pelas publicações Europa-América, 

editora de grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. Esta obra faz parte de colecção “Os 

livros das Três Abelhas”, que se destacou por ser uma das primeiras colecções de livros de bolso. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1957). No entanto, trata-se de um autor de renome e trata-se de uma 

obra de uma colecção que teve bastante sucesso no país. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 

Também 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 uma 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “OLIVIA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1957 

Formato: 12,2 x 18,5 (lombada = 1,5 cm)  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro brochado. Capa de cartolina, sem badanas. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Ulisseia 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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 inferior direito, o título e o 

autor da obra: a palavra “Olivia” repetida. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: A obra consiste num romance 

passado na adolescência, que a personagem 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 

pensamento levam-nos a crer que a autora é uma mulher de idade madura.” [Rosamund Lehman, 

prefácio, p. 10.] 

 

Relação tema/imagem A imagem central da capa consiste na fotografia da mulher jovem. 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.  

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não existe nenhuma estrutura geométrica marcada na capa. É 

uma capa com poucos elementos e a sua estrutura é bastante simples. 

Cores: A capa 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. 

Tipografia: O tipo de letra utilizado na capa é um tipo com patilhas transicional, provavelmente 

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 

acrescidas à capa. 

Ilustrações e fotografias: A capa tem como base a fotografia de uma mulher de costas, da 

autoria de António Sena da Silva. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Ulisseia, uma editora 

bastante importante em Portugal nas décadas em estudo. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1949). No entanto, dada a qualidade do grafismo, e dada a importância 

que ainda hoje é dada a esta capa, podemos considerar que a mesma terá tido uma boa recepção 

pelo público e terá cumprido a sua função de aliciar leitores para a obra. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 relacionado com uma simbologia 



ligada ao amor e à paixão. 

 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é fácil 

de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, simultaneamente, o de 

chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um símbolo, uma porta de entrada 

na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma importância reforçada. 

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. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “UMA MULHER EM BERLIM” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1957 

Formato: 14 x 19,5 cm (lombada = 2,5 cm) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro brochado impresso em cartolina de aproximadamente 250 g/m2. 
Capa com badanas. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Editora Europa-América | Colecção Século XX | N.º 8. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa em análise apresenta duas imagens de duas 

partes 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 parecem formar 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “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 evidente 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 esperanças, e os seus sonhos. 

Elsa tem a seu favor o ser bela – a  sua beleza atrai os outros; tem contra 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 Berlim – divide-se como a sua 



cidade: entre dois homens, entre dois mundos, entre o passado e o futuro. 

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.” (texto reproduzido na badana da 

capa). 

Relação tema/imagem As imagens presentes na capa representam uma figura feminina, que 

remete para a personagem principal da obra, uma textura de jornal que se coaduna com o 

carácter de reportagem da mesma. E as barras de cor, que representam as separações, as divisões, 

presentes na história. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Podemos perceber uma grelha de construção da capa em análise. 

A capa 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. 

Cores: A capa é impressa com quatro cores directas: laranja, vermelho, verde e preto. É visível 

um desacerto nas cores. O laranja e o verde aparecem fora de registo. 

Tipografia: O tipo de letra utilizado na capa é um tipo sem patilhas condensado e bold, 

provavelmente “Helvetica”. É um tipo neutro e intemporal. 

Ilustrações e fotografias: 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 à capa. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  



Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pelas publicações Europa-América, 

editora de grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1957). No entanto, trata-se de um autor de renome e de uma das suas 

principais obras, pelo que deverá ter sido um best seller. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: As imagens fotográficas que representam dois rostos 

de mulher, assumem 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 amores de Elsa. Por outro lado, as barras verticais e 

horizontais criam uma quadrícula que pode significar a separação, as divisões que a personagem 

enfrenta. A viver na dividida cidade de Berlim, a também se divide entre o amor por dois homens 

bastante diferentes. Estas barras também podem 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 ter a ver 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “AS PALAVRAS POUPADAS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1961 

Formato: 11 x 17,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Couché brilhante. Capa mole 

Técnica de impressão: ? 

Localização: Lisboa 

Emissor: Arcádia | Colecção Autores Portugueses | n.º 27 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa apresenta na metade superior uma renda, 

como que se de uma peça de roupa interior se tratasse. E na metade inferior, representa um par 

de sapatos 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “«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 textura 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 «nouveau 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.”  

(http://podoslivrosvintage.blogspot.pt/2013/05/as-palavras-poupadas.html) 

Relação tema/imagem: 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: a metade superior da capa apresenta uma textura 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 sapatos, chegados ao 

lado direito do campo visual. O sapato esquerdo aparece alinhado com o centro da capa, 

tornando-se assim numa peça de destaque no conjunto da mesma. Nenhum dos sapatos é 

representado na sua totalidade. 



Cores: 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 discretas, que transmitem alguma melancolia e tristeza. 

Tipografia: 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. 

Ilustrações e fotografias: Tanto a imagem da renda como os sapatos enquadram-se na ilustração. 

São representações bastante simplificadas da realidade, possíveis de imprimir em cores directas, 

sem recorrer a rede de impressão, mas sem perderem riqueza de pormenor e importância visual. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela Arcádia, editora de grande 

relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1961). No entanto, a obra em causa teve bastante sucesso e 

proporcionou até prémios à sua autora, pelo que se pode concluir que a capa acompanhou o 

sucesso da obra. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Os sapatos assumem uma simbologia ligada à 

sexualidade feminina. A renda representada também remete para um carácter de intimidade, 

pelo que as duas imagens se completam e reforçam a mensagem da capa, que pretende 

representar uma obra (romance) íntima e relacionada com as relações de amor e de sexualidade. 

Influências de outras obras: – 



Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “OS VICE-REIS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1963 

Formato: 14,5 x 20,5 cm (lombada = 5 cm) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro de capa dura com sobrecapa em cartolina, com aproximadamente 
150 g/m2 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Arcádia | Colecção Encontro Especial | n.º 1 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa em análise apresenta o título na parte 

superior, em grande destaque, seguido do nome do autor, e na metade inferior apresenta a 

ilustração. Esta ilustração é composta pela cabeça de um homem coroado, deitado, 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 sobrepõem 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 interior. O conjunto deste 

rectângulo e dos círculos remete para a forma de uma árvore. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “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 decadência duma grande família nobre, os Uzeda, e de um tipo de vida, de uma época acabada. 

Todo um panorama de desagregação da sociedade meridional italiana, em pleno Risorgimento, nos 

é aqui dado, com uma acuidade de observação, e um sentido dos condicionamentos 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 contemporâneo de Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. As acusações 

feitas a Lampedusa – 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 concepções da novelística, o seu estilo progressivo e crítico.”  



(texto reproduzido na badana da capa). 

Relação tema/imagem: A imagem principal é a de uma figura coroada, que representa a realeza, 

a aristocracia, acerca da qual a história fala. Essa figura encontra-se na horizontal, como se 

tivesse caído, o que remete para a decadência da classe. O conjunto formado pelo rectângulo 

preto (na vertical) e pelos círculos remete para a forma de uma árvore. O facto de um dos círculos 

estar abaixo dos outros pode pretender reforçar a ideia de decadência. 

Design 

Grelha / 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 principal da obra. 

Cores: A capa é impressa a duas cores: vermelho e preto, que conferem um contraste bastante 

forte sobre o fundo branco. 

Tipografia: O tipo de letra utilizado é um tipo humanista, em caixa-alta. O título aparece com 

maior destaque, dado pelo tamanho e pela cor vermelha. Trata-se de um tipo de letra bastante 

sóbrio e clássico. 

Ilustrações e fotografias: A imagem presente na capa trata-se de uma ilustração. Embora com 

um aspecto visual bastante complexo, se dissecada, nas suas várias partes constituintes, pode 

perceber-se que é formada por elementos bastante simples: duas vinhetas tipográficas (repetidas), 

uma gravura (da cabeça coroada), dois polígonos quadrangulares, dez círculos, um rectângulo, e 

os membros inferiores, desenhados de forma também geométrica. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Arcádia. Esta foi uma 

editora de grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 



Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1963). No entanto, trata-se de um autor de renome e de uma das suas 

principais obras, pelo que deverá ter sido um best seller. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 encontrar na 

horizontal, deverá remeter para o facto de estar caído, o que resume a história do livro, que trata 

da decadência da classe social aristocrática, 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “AMBIÇÕES FRUSTRADAS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1964 

Formato: 15 x 21 cm (lombada = 5 cm) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro de capa dura com sobrecapa em cartolina, com plastificação 
brilhante. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Arcádia | Colecção Encontro Especial | n.º 5 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa em análise apresenta dois elementos 

principais, de natureza abstracta, e o nome do autor e o título, em tamanho grande. 

Ambos os elementos pictóricos parecem recortes mais ou menos irregulares. Um deles (a azul) é 

formado por uma barra horizontal de onde crescem dois elementos em forma de “v”, e um 

elemento vertical, cortado 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “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.” (na badana da capa). 

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 protagonista ruma a um casamento de conveniência, e é 

visto pelas pessoas ao seu redor, como um alpinista social mesquinho. 

Relação tema/imagem 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.  

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não é perceptível uma estrutura geométrica marcada na capa. 



Os elementos parecem dispostos de uma forma aleatória, sem que isso prejudique a harmonia da 

composição. O texto aparece alinhado à esquerda, ocupando a maior palavra toda a largura da 

capa. O elemento pictórico a preto, alinha pela base da palavra “Alberto” (nome do autor). O 

elemento pictórico a azul aparece disposto por cima deste, mas sem existir, contudo, nenhuma 

estrutura construtiva subjacente. 

Cores: 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. 

Tipografia: Os tipos de letra utilizados são um tipo com patilhas transicional, provavelmente 

Baskerville e um tipo de letra sem patilhas geométrico, provavelmente Futura. São dois tipos de 

letra bastante diferentes no seu desenho e na sua origem, mas a sua combinação resulta de modo 

harmonioso. 

Ilustrações e fotografias: A capa apresenta uma ilustração formada por dois elementos 

diferentes, mas com a mesma linguagem. Estes remetem para recortes de papel, bastante 

utilizados no design gráfico modernista. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Arcádia. Esta foi uma 

editora de grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1964). No entanto, trata-se de um autor de renome e de uma das suas 

principais obras, pelo que deverá ter sido um best seller. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 



Elementos simbólicos e seus significados: 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 estabilidade 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 Symbols, 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 

personagem 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. 

CIRLOT, J. E. A Dictionary of Symbols. London and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1971. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “OS ANÕES GIGANTES” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1965 

Formato: 11,5 x 18,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro de capa dura com sobrecapa em papel com plastificação brilhante. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Arcádia | Colecção Encontro | n.º 39 

Temática 

Inventário dos elementos representados: Trata-se de uma capa bastante curiosa, pois não 

apresenta, como é habitual, o título na frente, mas sim na contracapa. 

Na capa aparece representado, a preto, o busto de uma figura feminina, na horizontal, 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 lombada, 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 aparece sobre o fundo branco, 

e o título da obra sobre a mancha preta. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “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.” (na badana 

da capa). 

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 muito 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. 

Relação tema/imagem: os elementos representados na capa parecem não ter uma relação muito 

directa com o conteúdo da obra. A fotografia da autora, numa posição inesperada (na horizontal) 

parece remeter para um tom de provocação e desafio das regras estabelecidas, o que se adequada 

à natureza do texto. Do mesmo modo, a posição 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 significado, relacionado com um sentido 

inverso, com uma atitude retrógrada, ligada aos ideais do passado, que a autora critica com a 

obra. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A disposição dos elementos não segue nenhuma estrutura 

geométrica perceptível. A fotografia aparece maioritariamente 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. 

Cores: A capa é impressa a três cores: vermelho (alaranjado), magenta e preto. 

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, aparece composto em “Playbill”, 

uma fonte 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 personalidade e singularidade ao grafismo. 

Ilustrações e fotografias: A fotografia, representada em alto contraste, apenas pela cor preta, 

insere-se no campo da ilustração. Trata-se de uma imagem graciosa, feminina, elegante, que se 

reveste de um carácter de irreverência pela posição em que se encontra. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 



comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Arcádia. Esta foi uma 

editora de grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1961). No entanto, a obra em causa teve bastante sucesso e 

proporcionou até prémios à sua autora, pelo que se pode concluir que a capa acompanhou o 

sucesso da obra. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 expressivo 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 obra. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “SERÁ CRIME SER JUDEU?” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1968 

Formato: 15 x 21 cm (lombada = 3 cm) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro brochado com plastificação brilhante. Capa com badanas. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Minerva | Colecção Autores do Nosso Tempo | n.º 20. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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 tamanho, adquirindo a palavra “Judeu” um grande destaque, assim como o ponto 

de interrogação que se lhe segue. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “Será Crime ser Judeu? (The Fixer)  

é a história de um homenzinho insignificante, 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 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 imaginem, 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 inocente. 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 cometeu 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.” 

(texto reproduzido nas badanas do livro) 

 

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. 

Relação tema/imagem 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não é perceptível uma estrutura geométrica marcada na capa. O 

texto aparece num bloco, junto ao limite inferior da capa, numa composição alinhada à 

esquerda, sendo que cada palavra aparece disposta numa linha diferente, e cada linha diferente, 

aparece num corpo diferente também, sempre maior do que o da anterior. O ponto de 

interrogação aparece numa posição elevada relativamente à base da palavra “Judeu”. O ponto 

deste sinal de pontuação aparece centrado relativamente à palavra “Judeu”. A estrela de David e a 

seta, encontram-se no canto superior direito da capa, não havendo relações entre as posições dos 

diversos elementos. 

Cores: 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. 

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”). 

Ilustrações e fotografias: 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. 

Desenhos de estudo / projecto: –  



2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Minerva, editora de 

grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1968). No entanto, trata-se de um autor de renome e de uma das suas 

principais obras, pelo que deverá ter sido um best seller. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 representa 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 história cristã, 

da estrela que levou os Reis-Magos até Jesus. Pode assim, a estrela representar os 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 tratasse. 

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 composto 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 insignificante” 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 estabilidade, e de necessidade de segurança, mais ligada aos aspectos 

terrenos. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “UM LEITO NAS TREVAS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1968 

Formato: 12,3 x 18,5 cm (lombada = 4 cm) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro brochado com plastificação brilhante. Capa com badanas. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Minerva. Colecção Autores do Nosso Tempo, n.º 10. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa em análise apresenta, ao centro e no topo, o 

nome do autor. Imediatamente abaixo do nome do autor, um elemento que remete para uma lua 

na fase crescente, com a concavidade virada para cima. 

De seguida aparecem 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, mas apenas o título sobre fundo 

branco. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: 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 seção da história é relatada num estilo de corrente de consciência 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. 



Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Lie_Down_in_Darkness_(novel). consultado em 10/12/2013. 

 

“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 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.” 

[na badana da capa]. 

Relação tema/imagem As imagens representadas constituem um conjunto de símbolos 

identificativos da sociedade que representam. Todos os objectos representados remetem para 

uma ideia de luxo e requinte. 

Design 

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. 

Cores: A capa é impressa com cinco cores directas: o amarelo torrado, o rosa, o laranja, o verde 

seco e o 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. 

Tipografia: 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). 

Ilustrações e fotografias: Os excertos de imagens representados são provenientes de gravuras, 

do tratamento fotográfico a alto contraste e de desenhos do autor. Enquadram-se no tema da 

ilustração. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-



se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Minerva, editora de 

grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1968). No entanto, trata-se de um autor de renome e de uma das suas 

principais obras, pelo que deverá ter sido um best seller. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 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 pictóricos, dispostos 

na horizontal, opõem-se os dispostos 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. 

Outro elemento de grande destaque na capa é a meia lua com a concavidade virada para cima. A 

lua simboliza a “feminilidade, passividade, fertilidade, periodicidade e renovação”. “Na 

astrologia, a Lua simboliza o subconsciente, a noite, a passividade, o sonho, a imaginação ou o 

psiquismo e tudo o que é inconstante, transitório e instável”. (Fonte: 

http://www.infopedia.pt/$lua-(simbologia)) Todas estas características simbolizam a personagem 

de Peyton. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 



relativamente fácil de alcançar. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CAPA “AURELIANO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1972 

Formato: 11,5 x 18,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Livro de capa dura com sobrecapa em papel couché mate 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica. 

Localização: Lisboa 

Emissor: Arcádia  | Colecção Encontro | n.º 20 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A capa em análise é constituída por vários recortes. 

Desses, sete são partes de fotografias e apresentam rede de impressão. Dois, são gravuras e os 

restantes são apenas superfícies de cor. É também representada a letra “L” (inicial de Louis 

Aragon), o apelido do autor “Aragon”, por extenso, e o nome da obra Aureliano. No canto inferior 

esquerdo é representado um elemento também presenta 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, colocados 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 tridimensionalidade e graciosidade à imagem. 

Abaixo desta imagem central, aparece a fotografia das pernas de uma mulher vestindo uma mini-

saia bordada. Acima da imagem central, 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 central, existe outro recorte fotográfico cujo motivo não é identificável, e abaixo do 

mesmo, outro rosto feminino, de aspecto gracioso, numa escala menor. Abaixo do mesmo, um 

motivo circular, dividido em quatro partes iguais. Sobre cada uma dessas partes, partes de uma 

rosácea. Também no lado direito, com orientação vertical, aparece o título da obra “Aureliano”. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?) / Resumo da obra: “Foi no dia 3 de Outubro de 1897 

que em Paris e de uma família burguesa, nasceu Louis Aragon, militante da Literatura, 

condecorado 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 Aureliano 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 presente no mundo que habita 

não como inquilino distraído mas como actor consciente»” 

A obra trata-se de uma história de amor, mas tem como objectivo uma crítica social e a defesa 

dos mais desfavorecidos. 

Relação tema/imagem: os elementos representados na capa sugerem uma linguagem que 

remete para a arte moderna, na vertente 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 presente 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. 

 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A disposição dos elementos não obedece a nenhuma estrutura 

geométrica. É antes resultado de uma disposição de tendência aleatória, livre, e com um sentido 

plástico e expressivo. 

Cores: A capa é impressa a três cores: vermelho, roxo e preto. São cores bastante vivas, num 

contraste bastante forte, entre cores quentes. 

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 

vermelho, 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 que as letras “A” e “N” são compostas 

numa fonte sem patilhas, provavelmente, Helvetica condensada. A letra “O” assume uma forma 

circular, totalmente preenchida. 

O título da obra “Aureliano” aparece composto em caixa-alta, numa fonte sem patilhas e com 

um efeito sombreado.  

O uso da tipografia na capa em análise vem reforçar a intenção expressiva de todo o conjunto, 

que se reveste de um carácter aleatório e plástico. 

Ilustrações e fotografias: são representadas partes de várias fotografias e de várias gravuras, 

conjugadas de modo a constituir um todo. Mais do que ilustrar um título, pretendem constituir 

uma obra plástica, capaz de suscitar interesse. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 



Objectivos do objecto de design: A capa, assim como qualquer outra, pretende chamar a 

atenção para a obra e constituir um objecto gráfico de resumo da própria obra. Dado o carácter 

comercial de qualquer obra editorial, uma capa pretende também, de alguma maneira, demarcar-

se das restantes, de modo a fazer com que a obra seja comprada.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendada pela editora Arcádia. Esta foi uma 

editora de grande relevo em Portugal nas décadas de 60 a 80. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do livro tenha ocorrido da maneira habitual, através 

da sua distribuição por livrarias em todo o país, e sobretudo nos principais centros urbanos. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1972). No entanto, trata-se de um autor de renome e de uma das suas 

principais obras, pelo que deverá ter sido um best seller. 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: A composição das imagens colocadas ao centro, 

ainda que representando 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 rosácea, e parece ter uma 

finalidade decorativa. No entanto, também pode remeter para uma ideia de espiritualidade, 

fazendo um paralelismo 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra, uma vez que se trata de uma capa, pretende acima de tudo 

destacar-se pela expressividade. A quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é 

relativamente fácil de alcançar. O tratamento tipográfico aqui presente, que mistura tipos de 

letra na mesma palavra, reforça essa expressividade, pondo-a em evidente prioridade,  



relativamente à legibilidade. Uma vez que se trata de uma capa, o objectivo principal é, 

simultaneamente, o de chamar a atenção do público e constituir-se como um resumo, um 

símbolo, uma porta de entrada na própria obra. Por isto, a expressividade assume uma 

importância reforçada. 
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3 anexos

CARTAZES



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “PORTUGAL IKOFA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1960 

Formato: 62 x 100 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Munique (Exposição Internacional  de comida de Munique, Alemanha.) 

Emissor: Pavilhão português na IKOFA – Exposição Internacional  de comida de Munique, 

Alemanha. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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”. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz pretende divulgar a comida portuguesa 

numa feira internacional dedicada à temática da comida. Aparecem representados o vinho, o 

peixe e provavelmente os queijos e enchidos. 

Relação tema/imagem: 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica:  

A estrutura do cartaz é centrada, e os elementos representados são simétricos. Há uma maior 

concentração de elementos na metade superior do campo visual. 

Cores: 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. 

Tipografia: É utilizada a fonte Trajan (?), uma fonte de formas 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. 

Ilustrações e fotografias: Os motivos representados no cartaz encontram-se próximos da 

linguagem da ilustração. Tratam-se de simplificações de daquilo que representam, sem no 

entanto se perder a identificação das mesmas. 

Desenhos de estudo / projecto: 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.  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz marca a presença de Portugal na IKOFA – Exposição 

Internacional  de comida de Munique, Alemanha. Dado que possui apenas a designação “Portugal 

IKOFA” e “1960”, supõe-se que terá sido um cartaz a figurar apenas no espaço da exposição, e não 

de divulgação exterior. 

Particularidades de quem encomendou: Não havendo informações acerca de quem 

encomendou, podemos conjecturar que deverá ter sido o SNI, uma vez que se tratava da presença 

numa exposição no estrangeiro com ligação ao turismo. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: de acordo com o que supomos, a difusão do cartaz deverá ter ocorrido 

apenas no espaço da feira. 

Como foi recebida pelo público: 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 partilhas, um grande interesse a nível internacional, neste 

objecto gráfico. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 

Influências de outras obras: 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. 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade reforça a sua importância. Trata-se de um cartaz de aspecto bastante 

limpo e simples, com uma linguagem gráfica intemporal. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “S. TOMÉ E PRÍNCIPE – THE GREENEST 

ISLANDS ON THE EQUATOR” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1960 

Formato: 62,5 x 99 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: ? 

Localização: ? 

Emissor: SNI? 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa um pássaro de penas coloridas, 

duas bolas e elementos textuais. A metade inferior do cartaz apresenta-se sobre fundo verde, e a 

metade superior, onde é colocado o texto, sobre fundo branco. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz 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 representação do papagaio, 

remete para a zona do globo referida, uma vez que esta ave é tropical. 

Relação tema/imagem: 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. 

Design 

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 coloridas. Na zona branca encontra-se disposto o texto. 

O bloco de texto principal “S. Tomé Principe” encontra-se alinhado à direita, pela linha 

imaginária que passa pelo centro do cartaz. O subtítulo do cartaz aparece composto num 

tamanho bastante menor e não se encontra aparentemente alinhado com nenhum outro 

elemento. No entanto, podemos observar que se encontra num alinhamento virtual com a zona 

de grafismo que engloba o pássaro. 

Cores: 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. 

Tipografia: No título principal é utilizado um tipo de letra egípcio, que remete para as letras 

western, e no subtítulo é utilizada uma fonte sem patilhas transicional, “Akzienz Grotesk” 

condensada. O tipo de letra usado no título é bastante expressivo e datado. O tipo de letra do 

subtítulo tem um carácter neutro e discreto. 

Ilustrações e fotografias: a imagem enquadra-se na ilustração, dado que é uma estilização de um 

pássaro, feita de uma maneira subjectiva e artística. 

Desenhos de estudo / projecto: 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. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende divulgar as ilhas de S. Tomé e Príncipe, 

provavelmente com a finalidade de atrair turistas. 

Particularidades de quem encomendou: Não se conhece ao certo quem encomendou, mas terá  

sido certamente um organismo do estado ligado ao turismo, dada a data, certamente o SNI. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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 

frequentemente na época. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Se considerarmos o pássaro representado como 

elemento simbólico, podemos afirmar que o mesmo pode remeter para uma ideia de leveza, de 

espiritualidade, de superioridade. No entanto, pensamos que  não terá aqui sido representado 

com esse intuito, mas antes como motivo visual interessante e referente às zonas tropicais. 



Influências de outras obras: 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. 

Legibilidade e expressão: 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 

resolver. Dado que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção 

do público, a expressividade reforça a sua importância. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “A ARTE DO ÍNDIO BRASILEIRO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1966 

Formato: 79,8 x 118,4 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa um excerto do grafismo gravado 

num pote de cerâmica pertencente à colecção de arte do índio brasileiro à qual diz respeito a 

exposição. Os restantes elementos são textuais: título Arte do Índio Brasileiro e restantes 

informações. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O tema central do cartaz – o motivo gráfico 

representado – é bastante chamativo, embora não seja facilmente identificável. No entanto, 

aliado ao título, facilmente ganha o significado que tem: um grafismo relativo à arte exposta. 

Relação tema/imagem: A imagem adequa-se perfeitamente ao tema, dado que é parte do próprio 

tema. E dado o carácter algo enigmático desta mesma imagem, ela cumpre na perfeição a função 

de chamar a atenção, como um cartaz requer. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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. 

Cores: O cartaz é impresso apenas a duas cores: preto e vermelho alaranjado. 

Tipografia: o tipo de letra usado no título é “Helvetica”, numa versão ultra condensada. 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. 

Ilustrações e fotografias: 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 adequada e bastante expressiva. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende divulgar a exposição “Arte do Índio 

Brasileiro”. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian 

(organizadora da exposição). 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1966). No entanto, daquilo que se sabe relativamente às reproduções do 

cartaz original, trata-se de um objecto gráfico bastante admirado pelo público, que ainda nos dias 

de hoje mantém um aspecto actual. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 original poderia ter. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “COMPANHIA DE TEATRO NÓ” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1967 

Formato: 100 x 70 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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.  

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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 tratar de uma companhia de 

teatro daquela nacionalidade. 

Relação tema/imagem: A imagem adequa-se ao tema, reforçando-o. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 terços. 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 “Fundação Calouste 

Gulbenkian”, o segundo diz respeito aos autores “Humeuaka-Hashioka”, e o terceiro diz respeito 

à palavra e elemento visual principais 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. 

Cores: O cartaz é impresso apenas a duas cores: preto e vermelho. 



Tipografia: Nas designações “Companhia de Teatro de” e “Umeuaka-Hashioka” é utilizado um 

tipo de letra marcadamente egípcio, provavelmente “Playbill”. Na designação “Fundação Calouste 

Gulbenkian” 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 diferentes, o que confere uma certa 

diversidade ao cartaz. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: O facto de o cartaz não possuir nem hora nem local, faz pressupor que o 

mesmo não se destinasse a uma distribuição em larga escala, mas apenas a uma identificação no 

local de apresentação da companhia a que diz respeito. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O grande círculo vermelho representado no cartaz 

de orientação ao baixo, remete para a bandeira do Japão, constituída precisamente por um 

rectângulo branco com um círculo ao centro. Neste sentido, reforça-se a ideia de que se trata de 

um produto japonês. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra pretende acima de tudo destacar-se pela expressividade. A 

quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é mais fácil de alcançar. No entanto, dado 

que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a 



expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “PICCOLO TEATRO DI MILANO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1967 

Formato: 80 x 110 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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 exemplo, 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 Italiano de Cultura. Ao cimo e ao fundo do cartaz são 

representadas duas barras a preto, que reforçam a estrutura visual do objecto gráfico. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O tema central do cartaz é a representação do 

arlequim, que remete para o teatro popular italiano. 

Relação tema/imagem: A imagem adequa-se, deste modo, ao tema uma vez que o reforça e 

permite tornar a sua identificação mais imediata. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 do cartaz. 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. 

Cores: 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 complementaridade 

e em harmonias. 



Tipografia: O tipo de letra utilizado é o Times, sendo que na expressão “Piccolo Teatro di Milano” 

na sua versão itálica. O caracter “M” aparece numa versão swash, o que confere um ar mais 

cuidado e requintado ao título. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: são conhecidos alguns desenhos de estudo para o cartaz em 

análise. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: O facto de o cartaz não possuir nem hora nem local, faz pressupor que o 

mesmo não se destinasse a uma distribuição em larga escala, mas apenas a uma identificação no 

local de apresentação da companhia a que diz respeito. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O arlequim representado constitui uma referência 

directa à temática do teatro, e deste modo reforça visualmente aquilo que é anunciado pelo título 

do cartaz. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra pretende acima de tudo destacar-se pela expressividade. A 

quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é mais fácil de alcançar. No entanto, dado 

que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a 

expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “40.ª FEIRA DO LIVRO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1970 

Formato: 73 x 104 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: ? 

Localização: ? 

Emissor: Feira do Livro de Lisboa 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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 ornamentais diferentes. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz pretende divulgar a 40.ª Feira do Livro. 

Relação tema/imagem: A imagem representada é um livro, o que se adequa perfeitamente ao 

tema que ilustra. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: O livro aparece na metade inferior do cartaz, não centrado, mas 

ligeiramente à direita do campo visual. O marcador que nele está inserido, 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. 

Cores: as principais cores representadas no cartaz são um tom creme bastante claro, laranja, 

verde água e preto. 

Tipografia: Ao nível de elementos tipográficos, o cartaz possui apenas o título, que é 

composto em Helvetica bold, de modo bastante simples, claro e neutro. 

Ilustrações e fotografias: A imagem do livro enquadra-se na ilustração. É uma simplificação de 

um livro, em que o marcador assume um papel visual de destaque. A capa é enriquecida com a 

textura formada por dois tipos de vinhetas. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 



A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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. 

Particularidades de quem encomendou: Não se conhece ao certo quem encomendou, mas terá 

sido certamente a organização da própria feira do livro. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Não temos informação quanto à recepção pelo público na 

altura da sua difusão (1970), 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Julgamos que os elementos representados não 

apresentam nenhuma simbologia. O livro representado funciona de modo denotativo 

relativamente ao tema que representa. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 

resolver. Dado que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção 

do público, a expressividade reforça a sua importância. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “MERCADO DA PRIMAVERA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1971 

Formato: 32,6 x 68,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel kraft 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian 

Emissor: Museu Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz é composto pela representação de uma flor 

de pétalas irregulares, 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz 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. 

Relação tema/imagem: 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica:  

A flor representada aparece na metade inferior do cartaz, centrada. Os restantes elementos 

aparecem dispostos de modo irregular, conferindo ritmo ao objecto gráfico. 

Cores: 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. 

Tipografia: 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 letraset da altura), o “Windsor Antique”, o “Bodoni Poster” 

numa versão itálica, e um tipo semelhante ao “Ringlet” de difícil identificação. 

Ilustrações e fotografias: A flor representada, embora desenhada com linhas geometricamente 



regulares, não possui as pétalas dispostas uniformemente, o que confere ritmo, aleatoriedade e 

naturalidade ao grafismo. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz divulga o Mercado da Primavera, evento realizado no 

Museu de Arte Popular, desde o final da década de 1960. A partir do 25 de Abril, passou a chamar-

se Mercado do Povo. 

Particularidades de quem encomendou: O Museu de Arte Popular abriu ao público em 1948, 

como mais um elemento da política cultural do SNI. Foi um projecto de António Ferro. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Não conhecemos a aceitação do público na altura da sua 

difusão (1971). 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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.  

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade reforça a sua importância. 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. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “PORTUGAL PAÍS DE TURISMO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1971 

Formato: 32 x 69,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa, Secretaria de Estado de Informação e Turismo 

Emissor: Secretaria de Estado de Informação e Turismo 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa um pássaro, um elemento vegetal 

com tronco e folhas, um círculo com cornucópias e 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz divulga a importância do turismo em 

Portugal. Os elementos representados remetem para temáticas da arte popular: pássaros, 

elementos vegetais e motivos utilizados em bordados. O cartaz pretende ser um objecto de 

comunicação que chame a atenção. 

Relação tema/imagem: as imagens adequam-se ao tema, embora não estejam com ele 

directamente 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 simplificação e geometrização 

do desenho. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica:  

O caule da planta representada no cartaz 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 preenchido 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. 



Cores: o cartaz é impresso 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. 

Tipografia: É utilizada uma fonte geométrica, sem patilhas, 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. 

Ilustrações e fotografias: Os motivos representados no cartaz encontram-se próximos da 

ilustração. 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. 

Desenhos de estudo / projecto: São conhecidos alguns desenhos de estudo para o presente 

trabalho, que procuram alcançar as formas perfeitas para o pássaro. Esta forma é proveniente de 

um bordado típico de Castelo Branco, e foi depois estilizada e geometrizada, até ser alcançada a 

forma final. Este trabalho de aperfeiçoamento das formas era bastante comum na obra de 

Sebastião Rodrigues. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz divulga a importância do sector do turismo em 

Portugal. Pretende ser um meio de divulgação e até de educação do público nesse sentido. 

Particularidades de quem encomendou: 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. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Não conhecemos a aceitação do público na altura da sua 

difusão (1972). Conhecemos a reacção do público nos dias de hoje, que através de reproduções do 

cartaz, manifesta agrado e admiração pela obra. 

3. INTERPRETAÇÃO 



Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Se considerarmos o pássaro representado como 

elemento simbólico, podemos remeter para uma ideia de leveza, de espiritualidade, de 

superioridade. 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade reforça a sua importância. Trata-se de um cartaz de aspecto bastante 

limpo e simples, com uma linguagem gráfica intemporal. 

No verso existe uma maior quantidade de texto, e aí os elementos são tratados de uma maneira 

mais cuidada e tendo em atenção a legibilidade. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “GRUPO DE BAILADOS VERDE GAIO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1971 

Formato: 69,5 X 99,7 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: SNI 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa um tema floral, inspirado na arte 

popular portuguesa, 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”. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz 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. 

Relação tema/imagem: 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 folclore, 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: O motivo pictórico do cartaz ocupa sensivelmente dois terços da 

altura do mesmo. Situa-se na parte inferior 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. 

Cores: 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. 

Tipografia: O texto do cartaz consiste apenas no título. A primeira parte do título “Grupo de 



Bailados Portugueses” aparece composta em Garamond itálico. A segunda parte “Verde Gaio”, 

apresenta um maior cuidado e uma intervenção do designer, com vista a torná-la mais 

interessante. Aparece composta em Garamond em caixa alta, e os caracteres “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. 

Ilustrações e fotografias: A imagem trata-se de uma ilustração. Tem por base motivos de 

bordados tradicionais portugueses, mas todo o desenho é simplificado e geometrizado, tornando 

o grafismo mais limpo, claro refinado e intemporal. 

Desenhos de estudo / projecto: Existem alguns desenhos de estudo que demonstram tentativas 

de chegar à forma final do grafismo e que exemplificam a maneira de trabalhar do designer, em 

constante busca pela qualidade e perfeição. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende divulgar o grupo de Bailados Verde Gaio.  

Particularidades de quem encomendou: O cartaz terá sido encomendado pelo Grupo de 

Bailados Verde Gaio. Trata-se de um grupo de dança que pretendia reinterpretar as danças 

tradicionais portuguesas, conferindo-lhes um carácter de modernidade e uma aproximação aos 

Ballets Russes, mas que pretendia manter os aspectos ligados à portugalidade e a um carácter 

genuíno e colorido das danças tradicionais. Neste sentido, o cartaz adequa-se na perfeição ao 

propósito, uma vez que tendo como referências visuais os bordados, ligados à arte popular e ao 

folclore, faz uma simplificação do desenho, reinterpretando-o e actualizando-o. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, pela 

distribuição do mesmo por vários pontos da cidade, e eventualmente do país, de modo a ser visto 

pelo maior número possível de pessoas. 

Como foi recebida pelo público: 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. Constitui uma das obras de referência do designer Sebastião 

Rodrigues. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 



Elementos simbólicos e seus significados: um dos elementos centrais do cartaz é o coração 

representado à esquerda. O coração simboliza os sentimentos, o amor. O outro motivo 

representado é a flor, que simboliza a beleza, a perfeição, o amor, a glória e a alegria. É um 

símbolo feminino, ligado à criação, à fertilidade e ao nascimento. Esta simbologia faz sentido, se 

considerarmos o motivo no seu contexto original, 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. 

Influências de outras obras: 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. 

Todas estas obras parecem influenciar-se umas às outras. 

Legibilidade e expressão: 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 

resolver. Dado que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção 

do público, a expressividade reforça a sua importância. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ MERCADO DA PRIMAVERA 1972 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1972 

Formato: 33,3 x 70 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian 

Emissor: Museu Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz é composto pela fotografia de uma peça de 

artesanato da artista Rosa Ramalho (um pequeno ouriço de madeira). E por elementos textuais. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz anuncia o Mercado da Primavera, evento 

realizado no Museu de Arte Popular. O elemento representado é uma peça de arte popular, e 

neste sentido ilustra o tema. 

Relação tema/imagem: A relação do tema com a imagem é directa. Trata-se de um evento num 

museu de arte popular e a imagem apresenta uma peça desse tipo de arte, o que é adequado. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica:  

A imagem aparece colocada sensivelmente a meio do cartaz. O texto aparece disposto, acima e 

abaixo da imagem, numa composição pouco estruturada, mas integrada com a imagem e 

bastante expressiva. 

Cores: o cartaz é impresso a duas cores: castanho e verde claro. A imagem é impressa por estas 

duas cores formando um duotone. 

Tipografia: é utilizada a fonte Futura, em caixa-alta, numa versão regular e numa versão a negro. 

Ilustrações e fotografias: A fotografia é o tema central do cartaz. Chama a atenção e adequa-se à 

temática. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz divulga o Mercado da Primavera, evento realizado no 

Museu de Arte Popular, desde o final da década de 1960. A partir do 25 de Abril, passou a chamar-



se Mercado do Povo. 

Particularidades de quem encomendou: O Museu de Arte Popular abriu ao público em 1948, 

como mais um elemento da política cultural do SNI. Foi um projecto de António Ferro. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Não conhecemos a aceitação do público na altura da sua 

difusão (1972). 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade reforça a sua importância. Trata-se de um cartaz de aspecto bastante 

limpo e simples, com uma linguagem gráfica intemporal. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ MERCADO DA PRIMAVERA 1973 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1973 

Formato: 33,3 x 70 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): ? 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa, Museu de Arte Popular 

Emissor: Museu de Arte Popular 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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 textura de bordado. Ao centro 

do peixe aparece colocado o texto com as informações do evento. 

O cartaz, assim como os outros dois do mesmo autor e do mesmo tema, é também impresso no 

verso, contendo um pequeno texto acerca dos mercados e feiras em Portugal (nas três línguas) e 

também uma planta esquemática com a localização dos stands do mercado e a respectiva legenda. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartaz 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 componentes que remetem para a arte 

dos bordados adequa-se à temática do cartaz. 

Relação tema/imagem: A representação de um peixe não tem uma relação directa com o evento 

que divulga. No entanto, o facto de haver componentes que remetem para a arte dos bordados 

adequa-se à temática do cartaz. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica:  

A imagem aparece centrada no cartaz, ocupando toda a sua dimensão. A sua estrutura é 

simétrica, pelo que a estrutura 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.  

Cores: o cartaz é impresso a duas cores: rosa e azul, que pela sua sobreposição originam uma 

terceira cor, o roxo. 

Tipografia: é utilizada a fonte “Futura”, em caixa-alta, e numa versão regular e numa versão a 

negro. As informações em língua portuguesa aparecem na versão a negro do tipo de letra, 



enquanto que as informações em inglês e francês são compostas na versão regular. Atribui-se 

assim mais importância ao texto em português, o que é justificável. A presença do textos em 

língua estrangeira também se justifica, uma vez que se trata de um museu que mostra a cultura 

popular portuguesa e que se situa numa zona primordialmente turística. 

Ilustrações e fotografias: O peixe representado constitui uma ilustração, que cumpre a sua 

função 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. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz divulga o Mercado da Primavera, evento realizado no 

Museu de Arte Popular, desde o final da década de 1960. A partir do 25 de Abril, passou a chamar-

se Mercado do Povo. 

Particularidades de quem encomendou: O Museu de Arte Popular abriu ao público em 1948, 

como mais um elemento da política cultural do SNI. Foi um projecto de António Ferro. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Não conhecemos a aceitação do público na altura da sua 

difusão (1972). 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade reforça a sua importância. Trata-se de um cartaz de aspecto bastante 

limpo e simples, com uma linguagem gráfica intemporal. 



 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “PINTURA PORTUGUESA DE HOY” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1973 

Formato: 32,5 x 48,3 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Fundação Calouste Gulbenkian | Secretaria de Estado da Informação e Turismo 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O elemento principal do cartaz é um motivo 

geométrico, floral, circular, dentro do qual se encontram traçadas algumas linhas também 

circulares. 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O motivo representado remete para a arte popular 

tradicional portuguesa, 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). 

Relação tema/imagem: 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. Podemos 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 elementos 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. 

Cores: 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. 

Tipografia: 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. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: são conhecidos alguns desenhos de estudo para o cartaz em 

análise. Estes estudos pretendem chegar a uma forma baseada em motivos florais, e também 

pretendem encontrar as cores ideais a aplicar. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian 

e pela Secretaria de Estado da Informação e Turismo. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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.  

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 



Elementos simbólicos e seus significados: O elemento representado pretende remeter para 

uma flor e a respectiva folha e caule. Este caule sai da palavra “Portugal”, pelo que se pode 

interpretar como o florescer de Portugal, ou a pintura portuguesa a florescer. 

Influências de outras obras: esta obra, assim como outras realizadas para o SNI, tem uma forte 

ligação e influência da arte popular tradicional portuguesa, o que se pode perceber pelos motivos 

representados e pelas cores utilizadas. 

Legibilidade e expressão: Esta obra pretende acima de tudo destacar-se pela expressividade. A 

quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é mais fácil de alcançar. No entanto, dado 

que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a 

expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DOS 

MUSEUS” (CÍRCULOS) 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1978 

Formato: 45,5 x 69,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: ICOM Portugal 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa uma composição cujo elemento 

principal é um círculo colocado no meio do campo visual. Dentro desse círculo desenvolvem-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 grafismo. 

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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A temática do cartaz é abstracta. Trata-se de uma 

composição visual de cores vivas, que remete para um sentido de alegria e vivacidade. 

Relação tema/imagem: 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 

temática da celebração. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A estrutura do cartaz é baseada num grande círculo 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 

estruturam toda a composição. 

Cores: 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 vivacidade à composição. 



Tipografia: o tipo de letra usado no título é o Helvetica, sendo que o “M” de Museus, aparece 

numa versão swash possivelmente da fonte Garamond. O uso da Helvetica confere um carácter 

limpo e intemporal ao cartaz. O uso do caracter swash, remete para um carácter clássico, 

monumental, estruturante, institucional, como o conceito de museu requer. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende comemorar o dia internacional dos Museus. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo ICOM Portugal (Comité 

Nacional Português do International Council of Museums), uma instituição de grande importância 

cultural no país. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: 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 considerado um aspecto de grande criatividade. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 considerar-se que as formas representadas 

não comportam nenhuma simbologia, para além do jogo formal e rítmico que constroem. 

Influências de outras obras: 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. 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DOS 

MUSEUS” (CÍRCULOS) 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1978 

Formato: 45,5 x 69,5 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: ICOM Portugal 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa uma composição cujo elemento 

principal é um círculo colocado no meio do campo visual. Dentro desse círculo desenvolvem-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 grafismo. 

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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A temática do cartaz é abstracta. Trata-se de uma 

composição visual de cores vivas, que remete para um sentido de alegria e vivacidade. 

Relação tema/imagem: 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 

temática da celebração. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A estrutura do cartaz é baseada num grande círculo 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 

estruturam toda a composição. 

Cores: 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 vivacidade à composição. 



Tipografia: o tipo de letra usado no título é o Helvetica, sendo que o “M” de Museus, aparece 

numa versão swash possivelmente da fonte Garamond. O uso da Helvetica confere um carácter 

limpo e intemporal ao cartaz. O uso do caracter swash, remete para um carácter clássico, 

monumental, estruturante, institucional, como o conceito de museu requer. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende comemorar o dia internacional dos Museus. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo ICOM Portugal (Comité 

Nacional Português do International Council of Museums), uma instituição de grande importância 

cultural no país. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: 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 considerado um aspecto de grande criatividade. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 considerar-se que as formas representadas 

não comportam nenhuma simbologia, para além do jogo formal e rítmico que constroem. 

Influências de outras obras: 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. 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ 18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DOS 

MUSEUS (CÍRCULOS) 1981 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1981 

Formato: 49 x 69 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: ICOM Portugal 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O cartaz representa um motivo geométrico abstracto, 

baseado em formas 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 elementos. É nesse fundo preto que aparece o título do cartaz “Dia Internacional dos 

Museus”. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A temática do cartaz é abstracta. Trata-se de uma 

composição visual de cores vivas, que remete para um sentido de alegria e vivacidade. 

Relação tema/imagem: 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, 

vivacidade 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 elementos resultam dessa estrutura principal. São secções de círculos 

concêntricos a esses principais. Para a distribuição dos restantes elementos parece não haver 

nenhuma lógica estrutural definida. 

Cores: 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. 



Tipografia: 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. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende comemorar o dia internacional dos Museus. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo ICOM Portugal (Comité 

Nacional Português do International Council of Museums), uma instituição de grande importância 

cultural no país. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 considerar-se que as formas representadas 

não comportam nenhuma simbologia, para além do jogo formal e rítmico que constroem. 

Influências de outras obras: 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. 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade assume uma importância reforçada. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “MÚSICA NO MOSTEIRO” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1981 

Formato: 48 x 68,2 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Museu Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): a temática do cartaz prende-se com a música 

barroca a decorrer no mosteiro da Batalha. Deu-se primazia à representação do local – o mosteiro 

– em vez da representação da música. Pretende-se com isto revelar que o local do acontecimento 

é tão importante como o próprio acontecimento. 

Relação tema/imagem: A imagem representa uma parede trabalhada do monumento. 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A estrutura do cartaz é absolutamente centrada. Todo o cartaz é 

ocupado pela fotografia de fundo, à excepção de uma barra no limite inferior, que contém algum 

texto. 

Cores: O cartaz é impresso a três cores: um tom laranja, bege e preto. São cores bastante sóbrias 

e discretas, que transmitem elegância e requinte. 

Tipografia: Nas informações secundárias é utilizado o tipo de letra “Times”. A palavra “Batalha” 

aparece composta em “Albertus” e a expressão “Música no Mosteiro” (em português e em inglês) 

aparece  composta num tipo de letra de difícil identificação, cujo desenho se aproxima à escrita 

carolíngia. A expressão gráfica criada para este título, assim como o símbolo que a acompanha, 



formam uma espécie de marca para o evento. 

Ilustrações e fotografias: A fotografia representa uma parede trabalhada do monumento onde 

se realiza o concerto. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende divulgar o concerto “Música no Mosteiro”. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo Mosteiro da Batalha, instituição 

organizadora do evento. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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.  

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1983). 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O objecto gráfico não apresenta elementos 

simbólicos aparentes. A fotografia representa um pormenor do edifício, e tem uma função 

meramente ilustrativa. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra pretende acima de tudo destacar-se pela expressividade. A 

quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é mais fácil de alcançar. No entanto, dado 

que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a 

expressividade assume uma importância reforçada. Trata-se de uma obra que transmite 

serenidade, elegância e requinte, tanto pelo tipo de imagem utilizado, como pelo requinte 

tipográfico. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ 18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL  

DOS MUSEUS (PÁSSAROS) 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1983 

Formato: 42 x 68 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian 

Emissor: Museu Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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, interrompida no lado esquerdo. As notas musicais ocupam 

essa zona. Este recurso visual transmite, assim, a ideia de que a música está a sair do cartaz. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): 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. 

Relação tema/imagem: A relação do tema com a imagem não é directa. A alegria representada 

adequa-se à temática da comemoração, mas não tem nenhuma relação com o dia internacional 

dos museus. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica:  

Os dois pássaros representados 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 aparecem 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”  aparece numa linha abaixo, num 

corpo inferior, posicionado na metade esquerda do objecto gráfico, sem nenhum alinhamento 

aparente. 

Cores: as principais cores representadas no cartaz são três tons de verde, vermelho, magenta e 



laranja. O título aparece impresso a azul, e o subtítulo a branco. 

Tipografia: o tipo de letra usado no título é o “Albertus” e no subtítulo o Times. 

Ilustrações e fotografias: Os pássaros representados foram desenhados geometricamente, sendo 

formados por linhas rectas e curvas perfeitas. 

Desenhos de estudo / projecto: Existem vários desenhos de estudo para o cartaz em análise. 

Esses desenhos de estudo pretendem sobretudo chegar à forma ideal dos pássaros. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende comemorar o dia internacional dos Museus. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo Museu Calouste Gulbenkian, 

uma instituição de grande importância cultural na cidade de Lisboa e no país. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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. 

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1983). No entanto, daquilo que se sabe relativamente às reproduções do 

cartaz original, trata-se de um objecto gráfico bastante acarinhado pelo público, podendo mesmo 

ser considerado um ícone do design português. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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 levez, sim, mas sobretudo de alegria, transmitida pelo cantar dos 

pássaros, e que reforça a ideia de celebração, como a data requer. 

Influências de outras obras: o pássaro é um elemento recorrente na obra de Sebastião 

Rodrigues. Desse modo, pode considerar-se que este cartaz recebeu influência de outros 

trabalhos. 

Legibilidade e expressão: 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 expressividade reforça a sua importância. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL  

DE GUITARRAS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1983 

Formato: 42,6 x 68 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: Museu Calouste Gulbenkian 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O motivo representado tem uma ligação directa 

com o tema do cartaz. Representa uma guitarra, e a exposição é, precisamente, de guitarras. 

Relação tema/imagem: A imagem da guitarra, embora simplificada, assume um carácter 

denotativo relativamente ao tema. Ilustra o tema que trata. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: A guitarra representada tem subjacente uma estrutura baseada 

em dois grandes círculos. 

Localizado junto à margem superior do cartaz, existe outro elemento 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 ligeiramente à direita do centro do 

campo visual. 

O uso de texto centrado (entre si) mas não centrado no campo visual é um recurso bastante 

utilizado pelo designer Sebastião Rodrigues. 

Todo o cartaz revela uma ausência de perspectiva. Todos os objectos são representados de uma 

forma plana, como se fossem recortes de papel. 

Cores: O cartaz é impresso a três cores: um tom dourado, castanho e bordeaux. 



Tipografia: O tipo de letra utilizado nas informações do cartaz, como o local, a expressão 

“Exposição Internacional” e a data, é o tipo de letra Times. O símbolo do “I Festival Internacional 

de Guitarras” utiliza a fonte Albertus. 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. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: são conhecidos alguns desenhos de estudo para o cartaz em 

análise.  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende divulgar a “Exposição Internacional de 

Guitarras”, integrada no “I Festival Internacional de Música de Lisboa”. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo Museu Calouste Gulbenkian. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: 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.  

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1983). 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O objecto gráfico não apresenta elementos 

simbólicos. A guitarra representada assume um papel denotativo relativamente ao tema. 



Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra pretende acima de tudo destacar-se pela expressividade. A 

quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é mais fácil de alcançar. No entanto, dado 

que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a 

expressividade assume uma importância reforçada. Trata-se de uma peça que transmite uma 

elegância bastante peculiar, tanto pelas formas, como pela tipografia utilizada, como pelo 

alinhamento dos elementos. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: CARTAZ “O MOSTEIRO DA BATALHA  

E A ARQUITECTURA EM PORTUGAL NO SÉCULO XV” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1983 

Formato: 43 x 68 cm 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): Papel couché mate 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Batalha 

Emissor: Mosteiro da Batalha 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A temática do cartaz é a arquitectura em Portugal 

no século XV, da qual o Mosteiro da Batalha é um exemplo bastante ilustrativo. 

Relação tema/imagem: 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. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 contrabalançar esta ideia de equilíbrio, sem, no entanto, o prejudicar. 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. 

Cores: O cartaz é impresso a três cores: azul, vermelho e preto. 

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. 



Ilustrações e fotografias: A ilustração adequa-se à temática, uma vez que é a representação fiel 

do monumento em estudo. 

Desenhos de estudo / projecto: –  

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartaz pretende divulgar a exposição sobre o Mosteiro da 

batalha e a arquitectura em Portugal no século XV. 

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pelo Mosteiro da Batalha, instituição 

organizadora do evento. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Supõe-se que a difusão do cartaz tenha ocorrido da maneira habitual, pela 

distribuição do mesmo por várias instituições e por vários pontos do país, de modo a ser visto 

pelo maior número possível de pessoas.  

Como foi recebida pelo público: Podemos apenas conjecturar quanto à recepção pelo público 

na altura da sua difusão (1983). No entanto, trata-se de um objecto visualmente apelativo, 

representativo da qualidade do trabalho do designer. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O objecto gráfico não apresenta elementos 

simbólicos aparentes. A representação 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Esta obra pretende acima de tudo destacar-se pela expressividade. A 

quantidade de texto é pequena, pelo que a legibilidade é mais fácil de alcançar. No entanto, dado 

que se trata de um cartaz, cujo objectivo principal é sempre o de chamar a atenção do público, a 

expressividade assume uma importância reforçada. Trata-se de uma obra que transmite 

serenidade, elegância e requinte, tanto pelo tipo de imagem utilizado, como pelo requinte 

tipográfico. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: MARCA GRÁFICA “APEL” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1974? 

Formato: –  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A imagem gráfica representa um livro aberto e ao 

centro um elemento que remete para uma flor de oito pétalas, obtidas cada uma delas pela 

intersecção de duas formas circulares. Uma destas “pétalas” apresenta um contorno mais 

marcado, que remete para a forma de um tronco, o que pode significar que o elemento floral 

também pode ser entendido como uma árvore. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?):  

A APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros teve origem na Associação de Classe dos 

Livreiros de Portugal, criada em 23 de Julho de 1927, para substituir a Associação de Livreiros de 

Lisboa. Posteriormente, 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 associação destinada a proteger os interesses dos editores e 

livreiros portugueses, pelo que o seu foco central é o livro e tudo o que engloba esta área. 

Relação tema/imagem A imagem é constituída pela representação simplificada de um livro, o 

que se adequa na perfeição ao tema. Para além do livro, é representado um elemento floral, que 

se reveste de um aspecto simbólico e não tão directamente relacionado com o tema que 

representa. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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, centrado, formando o conjunto dos dois elementos (livro e lettering) um bloco quase 

quadrado. O elemento floral aparece colocado ao centro do livro aberto. O círculo a preto que 

aparece ao centro deste elemento constitui um foco de concentração do olhar. Esta estrutura 

simples e centrada contribui para uma estabilidade do conjunto. 

Cores: – 



Tipografia: O tipo de letra utilizado na marca é uma fonte transicional, possivelmente uma 

versão da fonte “Times”, em caixa-alta. Trata-se de um fonte com um aspecto bastante tradicional 

e conservador, que transmite elegância, sobriedade e imponência à marca.  

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: Os desenhos de estudo existentes mostram a composição da 

designação APEL. Mostram a preocupação do designer em conseguir equilibrar visual e 

harmoniosamente os espaços entre os caracteres. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A marca criada tem como objectivo identificar visualmente a 

instituição que representa e reforçar a sua identidade, contribuindo para a transmissão dos 

valores que estão associados à mesma. 

Particularidades de quem encomendou: – 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A marca foi utilizada durante vários anos e a sua difusão deu-se através dos 

meios que normalmente contribuem para a difusão de uma marca: papelaria da instituição, 

desdobráveis promocionais, livros, presença em cartazes de eventos, etc.. 

Como foi recebida pelo público: A marca esteve em utilização durante vários anos, pelo que se 

pode concluir que terá tido sucesso no cumprimento do seu propósito. Uma marca gráfica não se 

destina a criar um impacto visível no público, mas antes a criar um reconhecimento da 

organização que representa e a transmitir os valores da instituição. Tal ocorre de uma maneira 

discreta e continuada. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: A imagem central da marca representa um livro 

aberto, uma vez que a instituição que representa tem o livro como objecto de trabalho 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 significado 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. 

Influências de outras obras: – 



Legibilidade e expressão: Uma marca gráfica tem que obrigatoriamente ser legível e facilmente 

identificável em todos os tamanhos, desde o mais pequeno até ao maior. O tipo de grafismo deve 

ser bastante simplificado, para permitir a reprodução em vários suportes e essa fácil identificação 

em todas as situações. Esta marca cumpre na perfeição estes requisitos. 
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3 anexos

SÍMBOLOS | MARCAS



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: MARCA GRÁFICA “FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

MÚSICA DE LISBOA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1983 

Formato: –  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: Festival Internacional de Música de Lisboa 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A marca gráfica é constituída por símbolo e lettering. 

O símbolo consiste numa estrela de 16 bicos, abaixo dela uma curva e abaixo da curva um 

elemento decorativo que funciona como um suporte. O lettering aparece colocado abaixo deste 

símbolo e centrado com o mesmo. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?):  

A marca gráfica representa o Festival Internacional de Música de Lisboa. Este festival foi criado 

em 1983 e constituía-se na altura como uma referência na área da música, tendo-se realizado 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. 

Relação tema/imagem Não existe uma relação directa entre o elemento gráfico representado e o 

tema da música. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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. 

Cores: – 

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.) 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: Existem alguns desenhos de estudo para a presente 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, com réguas e compassos. 

Existem ainda estudos anteriores a estes, que auxiliaram na definição da forma a desenvolver. 

Através destes, podemos perceber que a forma de “estrela” pode ter origem numa rosa dos 

ventos. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A marca criada tem como objectivo identificar visualmente o 

evento que representa, reforçar a sua identidade, torná-lo facilmente reconhecível e reforçar os 

valores que lhe estão inerentes. O assunto central é a música e um festival em torno disso, pelo 

que o objectivo da marca será o de representar a música e a festa que a comemora. 

Particularidades de quem encomendou: – 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A marca foi utilizada para divulgar o festival e foi aplicada nos diversos 

suportes de comunicação do mesmo: cartazes, mupis, desdobráveis e catálogos.  

Como foi recebida pelo público: Através do testemunho do designer José Brandão, pudemos 

perceber que a cidade de Lisboa se encheu de mupis com a marca do festival, e que os mesmos 

tiveram grande impacto na sua divulgação. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: A marca gráfica representa uma estrela ou um sol de 

16 raios. Trata-se de um elemento que emana luz e energia, que emite. Nesse sentido, e associado 

à música, o mesmo pode pretender remeter 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. 



Influências de outras obras: 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. 

Legibilidade e expressão: Uma marca gráfica tem que obrigatoriamente ser legível e facilmente 

identificável em todos os tamanhos, desde o mais pequeno até ao maior. O tipo de grafismo deve 

ser bastante simplificado, para permitir a reprodução em vários suportes e essa fácil identificação 

em todas as situações. Esta marca cumpre na perfeição estes requisitos. 

 



 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: MARCA GRÁFICA “MNAA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1969? 

Formato: –  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: Museu Nacional de Arte Antiga 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A imagem gráfica é constituída por um símbolo 

constituído pela estilização das letras MNAA e pela designação “Museu Nacional de Arte Antiga”. 

Este símbolo constitui um monograma da instituição. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?):  

A marca gráfica representa o Museu Nacional de Arte Antiga, que “foi criado em 1884, 

concretizando uma antiga aspiração surgida após a abolição das ordens religiosas, 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, o museu recebeu o nome que actualmente tem, 

assumindo, a partir de então, os contornos gerais que configuram as suas colecções.” (fonte: 

http://www.museudearteantiga.pt/pt-PT/edificio/historia/ContentDetail.aspx). 

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. 

Relação tema/imagem A imagem é constituída por um monograma com as iniciais MNAA e pela 

designação “Museu Nacional de Arte Antiga”. O aspecto decorativo e trabalhado presente no 

monograma adequa-se ao tema, na medida em que constitui um motivo adornado com uma 

linguagem trabalhada, quase barroca. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 clássico, solene e 

contido ao conjunto que forma a marca. 



Cores: – 

Tipografia: O tipo de letra da marca, que recolhemos num livro onde aparece reproduzida, é um 

tipo de letra com patilhas, transicional, possivelmente o Times. No entanto, observando os 

estudos 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 composta com tipos de letra diferentes consoante a 

obra em que era inserida. Tal poderia ser propositado de maneira a conseguir uma melhor 

inserção da marca no suporte, ou poderia ser apenas um acaso, gerado pela má utilização da 

marca por terceiros. 

O tipo de letra utilizado nas maquetes da marca é um tipo de letra, composto em caixa alta, cujo 

desenho se inspira na Capitalis Quadrata Romana (letras maiúsculas esculpidas em pedra durante o 

Império Romano, que se distinguem pelas suas formas baseadas num quadrado e pelos remates 

resultantes da escultura). O tipo de letra em questão poderá ser o “Capitalis Monumetalis”, 

desenhado por Walter Käch, em 1949. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: Existem alguns desenhos de estudo para a presente marca 

gráfica, que denotam 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. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A marca criada tem como objectivo identificar visualmente a 

instituição que representa e reforçar a sua identidade, contribuindo para a transmissão dos 

valores que estão associados à mesma. No caso trata-se de um museu nacional, instituição com 

um grande peso na cultura nacional, e cujo aspecto central é a arte antiga. A marca terá que 

transmitir estas duas vertentes de maneira clara. 

Particularidades de quem encomendou: A encomenda foi realizada pelo Museu Nacional de 

Arte Antiga, que se destaca quanto à sua dimensão e peso no panorama nacional, bem como pela 

natureza da sua colecção. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A marca foi utilizada durante vários anos e a sua difusão deu-se através dos 

meios que normalmente contribuem para a difusão de uma marca: papelaria da instituição, 

desdobráveis promocionais, livros, presença em cartazes de eventos, etc.. 

Como foi recebida pelo público: A marca esteve em utilização durante vários anos, pelo que se 



pode concluir que terá tido sucesso no cumprimento do seu propósito. Uma marca gráfica não se 

destina 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. Tal ocorre de uma maneira 

discreta e continuada no tempo. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: A marca gráfica consiste num monograma da 

instituição, em que as iniciais MNAA aparecem integradas num conjunto, constituindo-se como 

um elemento decorativo. Este elemento remete para as artes decorativas presentes no museu, 

possivelmente para a ourivesaria. Pensamos que a marca 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Uma marca gráfica tem que obrigatoriamente ser legível e facilmente 

identificável em todos os tamanhos, desde o mais pequeno até ao maior. O tipo de grafismo deve 

ser bastante simplificado, para permitir a reprodução em vários suportes e essa fácil identificação 

em todas as situações. Esta marca cumpre na perfeição estes requisitos. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: MARCA GRÁFICA “SEVE – SOCIEDADE NACIONAL DE 

VINHOS S.A.” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: anos 70/80? 

Formato: –  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: SEVE – Sociedade Nacional de Vinhos, SA 

Temática 

Inventário dos elementos representados: A marca gráfica é constituída por símbolo e lettering. 

O símbolo consiste numa estilização de um cacho de uvas, que ao mesmo tempo constitui as 

iniciais SEVE. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?):  

A marca gráfica representa a Sociedade Nacional de Vinhos e destina-se a identificar a instituição 

através da sua aplicação nos mais diversos suportes, nomeadamente nos rótulos. 

Relação tema/imagem O símbolo consiste num cacho de uvas e pretende representar uma 

empresa de vinhos, pelo que existe uma relação directa entre o motivo representado e o tema. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: 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 relativamente ao símbolo, donde resulta algum desequilíbrio. 

Cores: 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. 

Tipografia:  

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 utilizada a fonte Albertus. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: Existem alguns desenhos de estudo para a presente marca 



gráfica, que revelam uma concentração do designer em constituir o símbolo a partir 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. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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 imediatamente para um cacho de uvas se adequa ao objectivo de 

comunicação. 

Particularidades de quem encomendou: – 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A marca gráfica foi utilizada para identificar a marca de vinhos, sobretudo 

nos rótulos, que é o veículo por excelência num produto deste tipo. 

Como foi recebida pelo público: Não temos elementos que testemunhem a recepção da marca 

gráfica 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: A marca gráfica representa um cacho de uvas. Não 

terá a pretensão de remeter para simbologias secundárias, mas sim de facilmente identificar o 

produto a que diz respeito. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Uma marca gráfica tem que obrigatoriamente ser legível e facilmente 

identificável em todos os tamanhos, desde o mais pequeno até ao maior. O tipo de grafismo deve 

ser bastante simplificado, para permitir a reprodução em vários suportes e essa fácil identificação 

em todas as situações. Esta marca cumpre na perfeição estes requisitos. 



 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: MARCAS GRÁFICAS PRESENTES NO LIVRO  

“AS MAIS BELAS VILAS E ALDEIAS DE PORTUGAL” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1984 

Formato: –  

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: Verbo 

Temática 

Inventário dos elementos representados: O conjunto de dez marcas representadas diz respeito 

às marcas presentes no livro “As mais Belas Vilas e Aldeias de Portugal”. Cada uma das marcas 

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 comportam a característica de recuperação da arte popular que é 

bastante frequente em Sebastião Rodrigues. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?):  

Os símbolos pretendem representar as diversas regiões do país. 

 

Relação tema/imagem Os símbolos 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,  

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Todos os símbolos constituem representações simplificadas e 

geometrizadas de elementos da natureza e/ou da arte popular, e todos conseguem uma 

graciosidade e equilíbrio, também reforçada pelo uso da cor. 

Cores: 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 em alguns tipos de trabalho. 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. Os símbolos contribuem assim para um carácter 

mais descontraído da publicação, e ao mesmo tempo, para uma melhor orientação do leitor 

relativamente à parte do livro em que está. 

Tipografia 

– 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O conjunto de símbolos criado pretende contribuir para 

conferir carácter e personalidade à publicação e para contribuir para uma melhor “navegação” do 

leitor pelos diversos capítulos. Pensamos que se tratará de uma iniciativa do próprio designer ao 

conceber a publicação, e não de um pré-requisito do cliente. 

Particularidades de quem encomendou: – 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: O conjunto das marcas está inserido num livro editado pela Verbo, com 

uma grande tiragem, que ainda nos nossos dias é uma obra de referência. 

Como foi recebida pelo público: Acreditamos que, tal como a obra em que estão inseridos, os 

símbolos tenham tido uma excelente aceitação pelo público. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O conjunto de marcas em análise constitui-se como 

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 geração. Porém, acreditamos que estas 

simbologias não têm aqui nenhum significado, tendo as marcas um carácter apenas visual e 

identificativo. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Uma marca gráfica tem que obrigatoriamente ser legível e facilmente 



identificável em todos os tamanhos, desde o mais pequeno até ao maior. O tipo de grafismo deve 

ser bastante simplificado, para permitir a reprodução em vários suportes e essa fácil identificação 

em todas as situações. Esta marca cumpre na perfeição estes requisitos.  

As marcas em análise 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 

reprodutibilidade do mesmo perdem aqui importância. No entanto, podemos considerar que 

todos estes símbolos possuem estas características. 
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3 anexos

OUTROS
desdobráveis | cartões | outros 
[rótulos, selos, embalagens, TAP]



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: DESDOBRÁVEL “L. HENRY GRIS” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: ? 

Formato: 46,5 x 43,8 cm (aberto) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): fine paper 

Técnica de impressão: litografia 

Localização: Lisboa 

Emissor: L. Henry Gris Lda. 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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 circunstâncias, 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 representar 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 23 

barras verticais. Sobre a superfície “areia” são representados 4 rectângulos 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 representada uma forma 

triangular, com um círculo sobreposto, que pode remeter para a forma de um peixe. 

Num plano mais aproximado do observador e impressas numa cor especial (dourado), aparecem 

16 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, aparecendo num azul mais claro, 16 bolas de contornos 

irregulares, sobre as quais se encontram dispostas 16 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 circular, 



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”. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O cartão destina-se a enviar felicitações de boas 

festas. Assim, a sua temática enquadra-se na temática natalícia, que aqui transparece sobretudo 

no uso de estrelas. 

Relação tema/imagem As imagens representadas têm uma relação pouco directa com a 

temática. Apenas as estrelas se relacionam directamente com o Natal. No entanto, com uma 

observação e interpretação mais atentas podemos encontrar mais aspectos relacionados. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não é perceptível uma grelha rígida na disposição dos elementos 

gráficos no cartão. A forma circular encontra-se centrada no formato total. Na frente, o elemento 

“estrela maior” e  os elementos rectangulares com o pássaro e o peixe, formam uma 

concentração de elementos gráficos que produzem um eixo vertical, ligeiramente à direita do 

centro. 

Cores: Tanto quanto podemos identificar, o cartaz é impresso a seis cores directas: dois tons de 

azul, laranja, rosa, vermelho, e dourado. Através da sobreposição 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. 

Tipografia:  

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. 

Ilustrações e fotografias: O conjunto de imagens representadas no cartão enquadra-se no 

âmbito da ilustração. Todos os elementos assumem um carácter plástico bastante próximo das 

artes plásticas. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: O cartão destina-se a enviar as boas festas aos clientes e amigos 

da gráfica 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.  

Particularidades de quem encomendou: Foi encomendado pela gráfica L. Henry Gris Lda., que 



na década de 1960 se assumia como uma gráfica importante e de grande qualidade no panorama 

nacional.  

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: O cartão de boas festas terá sido enviado aos amigos e clientes da gráfica. 

Como foi recebida pelo público: Não temos conhecimento da recepção do cartão pelo público, 

mas dadas as suas qualidades pictóricas, que o colocam no campo das artes plásticas, pensamos 

que terá sido bastante admirado e apreciado. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Existem no cartão vários elementos pictóricos com 

simbologias inerentes. 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 pássaro, 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 

necessários a qualquer lar. 

As estrelas que povoam todo o objecto gráfico realçam-lhe o sentido natalício. 

Influências de outras obras: é perceptível em alguns elementos gráficos presentes do cartão, 

como o pássaro, o peixe e as estrelas laranja, uma linguagem semelhante a alguns trabalhos de 

Sebastião Rodrigues que se baseiam na arte popular. Existem, assim, algumas reminiscências 

desses objectos gráficos e da arte popular. 

Legibilidade e expressão: Neste objecto gráfico é dada pouca importância à legibilidade, não só 

porque a quantidade de texto é reduzida, mas também porque é a expressividade que domina, o 

que faz sentido num objecto desta natureza. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: DESDOBRÁVEL “A ARTE DO PERÚ” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1965 

Formato: 12 x 20,7 cm (dobrado) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): cartolina 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: FCG 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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, assim, 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 

posição, mas sem texto. No interior, na página da esquerda, aparece a biografia do autor das 

conferências. Do lado direito, o programa. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): O desdobrável em questão pretende divulgar um 

ciclo de conferências sobre arte do Peru. A imagem representa uma peça de arte do Peru, 

ilustrando assim a temática.  

Relação tema/imagem A imagem ilustra o tema, de modo directo. Sendo uma imagem bastante 

enigmática e com elevado valor expressivo, chama a atenção para o objecto gráfico, tornando-o 

mais eficaz. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Não é perceptível uma grelha rígida na disposição dos elementos 

gráficos do desdobrável. 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 relacionados entre si. O bloco à esquerda, apenas com uma linha, correspondente 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, separados 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 encontram-se separados por filetes 



horizontais. 

Cores: Todo o texto do desdobrável é impresso a preto. A imagem é impressa num tom dourado, 

possivelmente uma cor directa misturada com o preto, constituindo um duotone. 

Tipografia:  

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. 

Ilustrações e fotografias: A imagem representada tem origem fotográfica. No entanto, dado o 

seu carácter expressivo, funciona como ilustração do tema da arte do Peru. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: 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 conferências e a biografia do autor. 

Particularidades de quem encomendou: Terá sido encomendado pela FCG, entidade 

organizadora do evento. Trata-se de uma entidade de referência no panorama cultural nacional, e 

em 1965 ainda mais, dado que existiam poucas alternativas. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: O desdobrável terá sido difundido pelos meios habituais, através da 

disponibilização dentro das instalações da própria fundação e eventualmente noutras instituições 

com o mesmo carácter cultural. 

Como foi recebida pelo público: Não temos conhecimento da recepção do desdobrável pelo 

público, mas 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. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: 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. 



Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Num objecto gráfico deste tipo tanto a legibilidade como a 

expressividade são importantes. Aqui a expressividade está mais presente na imagem, que 

assume um destaque significativo no conjunto. A legibilidade é necessária para uma leitura 

correcta de toda a informação. Dada a maneira como está organizado e hierarquizado, o texto é 

legível e permite a sua correcta compreensão. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: EMBALAGEM “ANANAZES SÃO MIGUEL” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: ? 

Formato: ? 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: Ananazes S. Miguel 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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”. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A embalagem 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. 

Relação tema/imagem O tema é o ananás e o motivo gráfico está directamente relacionado com 

este. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: não é perceptível 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 designação “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 palavra “Portugal”. 

Cores: 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. 

Tipografia:  

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 permite manter uma boa legibilidade. 

Ilustrações e fotografias: O motivo gráfico representado assume um carácter de ilustração, ao 

representar simplificadamente o ananás. Assume assim um carácter bastante expressivo e 

identificativo, o que faz com que contribua para a expressão visual da companhia a que pertence. 

Desenhos de estudo / projecto: – 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: Sendo uma embalagem, o objecto de design tem como 

objectivo a contenção do produto e ao mesmo tempo a identificação da marca que o 

comercializa, assumindo-se assim como objecto da imagem corporativa. 

Particularidades de quem encomendou: Terá sido encomendada pela empresa “Ananazes S. 

Miguel”, empresa açoriana que comercializa frutas. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Sendo uma embalagem a sua difusão foi feita com a comercialização do 

produto. 

Como foi recebida pelo público: 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 certamente feito com que fosse bem recebida, contribuindo o seu 

aspecto geral para uma percepção do produto como sendo de qualidade. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: Os elementos representados remetem para as 

características mais marcantes 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. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: 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 bastante importante, que julgamos ter sido atingido com o 

grafismo criado. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: MARCA GRÁFICA E PAPELARIA “AICA” 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1976 

Formato: papel de carta, envelope DL, envelope C5, cartão de cumprimentos, desdobrável 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: Offset 

Localização: Lisboa 

Emissor: AICA – Secção Portuguesa da Association Internationale des Critiques d’Art 

Temática 

Inventário dos elementos representados: 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). 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A marca pretende identificar a associação a que diz 

respeito, e os diversos suportes em que é aplicada destinam-se à comunicação da instituição. A 

aplicação da marca nos mesmos serve a função de “construção” da identidade corporativa da 

mesma e também a função de identificação. 

Relação tema/imagem A imagem gráfica representa uma instituição reconhecida e importante 

no seu meio, pelo que assume um aspecto sóbrio, contido, imponente e cuidado. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Em todos os objectos gráficos é adoptada uma estrutura 

centrada do logótipo relativamente ao descritivo e às moradas. 

Cores: A marca gráfica aparece num azul escuro. Os textos associados aparecem impressos a 

preto. 

Tipografia: 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 confere 

um aspecto cuidado e clássico aos objectos gráficos. 

Ilustrações e fotografias: – 

Desenhos de estudo / projecto: São conhecidos alguns estudos feitos para a marca, que 

demonstram a preocupação do designer em espacejar correctamente os caracteres. 



2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: a marca tem como objectivo a identificação e diferenciação da 

instituição. 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. 

Particularidades de quem encomendou: Os objectos gráficos terão sido encomendados pela 

AICA – Secção Portuguesa da Association Internationale des Critiques d’Art. Esta é uma 

organização fundada em 1950, em França, como organização não governamental ligada à 

UNESCO. Foi criada com o objectivo principal o de apoiar a crítica de arte em todas as suas 

vertentes. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: A marca foi difundida através dos suportes que aqui também são 

analisados: papel de carta, cartão de cumprimentos, envelopes e desdobrável/programa. 

Como foi recebida pelo público: Não temos conhecimento da recepção da marca e das suas 

aplicações pelo público. No entanto, tratam-se de objectos sóbrios, elegantes e de aspecto 

requintado, pelo que se adivinha que tenha sido uma boa recepção. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: – 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: A legibilidade é um aspecto importante em qualquer objecto gráfico. 

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, pensamos que se consegue um equilíbrio entre legibilidade e 

expressividade. 

 



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO: EMISSÃO DE SELOS COMEMORATIVOS DA 

EXPOSIÇÃO “LUBRAPEX 80” – VIII EXPOSIÇÃO FILATÉLICA LUSO-BRASILEIRA 

1. DESCRIÇÃO 

Técnica Elementos de catalogação 

Data: 1980 

Formato: Aproximadamente 30 x 40 mm (cada selo) 

Tiragem: – 

Suporte (tipo de papel): – 

Técnica de impressão: – 

Localização: Lisboa 

Emissor: CTT Correios de Portugal 

Temática 

Inventário dos elementos representados: Os quatro selos que fazem parte da emissão 

apresentam, como motivo principal, quatro tipos de embarcações portuguesas. Para além do 

desenho 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. 

Todos os selos apresentam a mesma estrutura gráfica, com o mesmo tipo de informação na 

mesma localização no selo, o que reforça a unidade entre os quatro e o seu carácter de colecção. 

Temática geral (Qual o sentido primeiro?): A emissão filatélica destina-se a comemorar a 

exposição luso-brasileira de filatelia – Lubrapex 1980. Representa quatro embarcações 

tipicamente portuguesas, mas que ao mesmo tempo se pode considerar 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. 

Relação tema/imagem A emissão comemora a Lubrapex, mas o tema que representa pouco ou 

nada tem a ver com esta mostra filatélica luso-brasileira. 

Design 

Grelha / Estrutura geométrica: Todos  os quatro selos têm a mesma estrutura, ou seja, dispõem 

o mesmo tipo de elementos na mesma localização, 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.  

Cores: 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 distinguir cada selo. As embarcações são reproduzidas com traços finos e geométricos, 

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. 

Tipografia:  

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 gráfico, 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 em números em versaletes ( em que são perceptíveis 

alguns desalinhamentos nos caracteres dos algarismos, que lhe conferem maior legibilidade e 

expressividade). O tipo de letra utilizado neste elemento gráfico é um tipo humanista. 

Ilustrações e fotografias: 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 garantir a perfeição dos traçados. São representados 

apenas os traços essenciais à completa 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. 

Desenhos de estudo / projecto: embora não tenhamos tido acesso a desenhos de estudo, 

sabemos através do testemunho do designer José Brandão, que presenciou a realização 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. 

2. CONTEXTO 

A montante (Cliente e designer) 

Objectivos do objecto de design: A emissão filatélica criada tem o objectivo que qualquer 

emissão filatélica 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”.  

Particularidades de quem encomendou: Terá sido encomendada pelos CTT, Correios de 

Portugal, que é a entidade responsável pelas emissões filatélicas em Portugal. 

Trata-se de uma instituição séria e credível, de reconhecido mérito na preocupação por todos os 

elementos gráficos que emite. 

Participantes na realização: – 

A jusante (Designer e público) 

Como foi difundida: Esta emissão filatélica 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 lançamento 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. 

Como foi recebida pelo público: 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 colecção enquanto objecto gráfico também faz adivinhar uma boa recepção por 

parte do público. 

3. INTERPRETAÇÃO 

Significações 

Elementos simbólicos e seus significados: O elemento menos objectivo, e mais simbólico, 

presente na emissão filatélica, é a rosa dos ventos, que remete para a ideia de navegação e 

orientação, sobretudo porque associado a embarcações. 

Influências de outras obras: – 

Legibilidade e expressão: Num selo, tanto a legibilidade como a expressividade são importantes. 

É importante cuidar da legibilidade, 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 legibilidade 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. 
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No decurso desta investigação, as entrevistas revelaram-se um impor-

tante meio de obtenção de informação. 

A escolha dos entrevistados recaiu sobre personalidades que se 

constituem como “testemunhas privilegiadas”. Um grupo de teste-

munhas pertence à “teia cultural” de Sebastião Rodrigues, for-

mado por António Garcia (designer), Vítor da Silva (designer), José 

Fonseca e Costa (cineasta) e António Guilhermino Pires (gráfico). 

São personalidades com idade próxima da de Sebastião Rodrigues, 

que com ele contactaram de alguma maneira, e que deste modo se 

assumem como fontes preciosas de conhecimento sobre a época e 

sobre a personalidade do designer Sebastião Rodrigues. O outro 

grupo de entrevistados faz parte da chamada “herança de Sebas-

tião Rodrigues”, isto é, do grupo de designers que tendo contac-

tado com o designer, dele receberam algum tipo de influência, que 

de alguma maneira mimetizaram no seu próprio trabalho. Deste 

fazem parte Aurelindo Ceia (designer), Carlos Rocha (designer) e 

José Brandão (designer).

As entrevistas realizadas foram estruturadas e abertas, pelo que 

existia um guião pré-definido, mas sempre que a conversa o justifi-

cou, a ordem das perguntas foi alterada e algumas até suprimidas. 

O guião das entrevistas é constituído por duas partes principais: 

uma acerca do entrevistado e outra acerca de Sebastião Rodrigues. Na 

secção acerca do entrevistado são abordados os tópicos que permitem 

a sua identificação e o conhecimento do seu percurso formativo e 

profissional, bem como as possíveis influências e o modo como se deu 

o contacto com o design gráfico e com o designer Sebastião Rodrigues 

em particular.

Na secção acerca de Sebastião Rodrigues, é abordada a caracteriza-

ção pessoal do designer, assim como do meio e da época em que 

viveu. São também feitas questões no sentido da caracterização do 

Entrevistas
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seu trabalho, abordando três pontos essenciais: o trabalho em si, as 

possíveis influências recebidas e o processo de trabalho do designer. 

Nesta parte é ainda abordada a influência de Sebastião Rodrigues 

sobre as gerações posteriores.

Entendendo a especificidade de cada entrevistado, algumas per-

guntas foram eliminadas ou alteradas em algumas entrevistas. O 

guião é também diferente para os entrevistados da “teia cultural” 

e para os entrevistados ada “herança de Sebastião Rodrigues”.
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A.	  ACERCA	  DOS	  ENTREVISTADOS	  

1. Identificação Nome	  do	  entrevistado:	  António	  Garcia	  

Local	  da	  entrevista:	  Lisboa,	  Chiado	  

Data:	  18/09/2012	  

2. Formação 

 

 

- Como contactou com o design gráfico e o que o levou a fazer design gráfico? 

Posso	  contar-‐lhe	  o	  que	  foi	  a	  minha	  vida.	  O	  contacto	  com	  o	  design	  gráfico	  foi	  através	  de	  

coisas	  que	  foram	  aparecendo.	  Aos	  14	  anos,	  ganhei	  os	  meus	  primeiros	  tostões	  a	  fazer	  

trabalhos	  para	  um	  jornal	  infantil	  chamado	  “O	  Mosquito”	  e	  para	  um	  outro	  jornal	  semanal,	  

que	  era	  uma	  espécie	  de	  bricolage,	  chamado	  “Construções	  e	  coisas	  práticas”.	  Tive	  sempre	  

uma	  certa	  habilidade	  de	  mãos	  para	  fazer	  construções	  e	  fui	  fazendo	  umas	  coisas	  desse	  

género.	  E	  ao	  mesmo	  tempo,	  comecei	  a	  fazer	  uns	  desenhos	  de	  arquitectura,	  porque	  um	  

desenhador	  da	  Junta	  Autónoma	  de	  Estradas	  me	  deu	  trabalho.	  	  

Eu	  tenho	  o	  terceiro	  ano	  do	  liceu.	  Depois,	  a	  minha	  mãe	  tinha	  a	  percepção	  de	  que	  o	  filho	  não	  

dava	  para	  ser	  doutor	  (e	  possivelmente	  também	  não	  teriam	  meios	  de	  me	  pôr	  na	  faculdade),	  e	  

então	  fui	  para	  a	  António	  Arroio,	  onde	  fiz	  praticamente	  só	  as	  aulas	  práticas	  como	  desenho,	  

porque	  já	  tinha	  feito,	  no	  liceu,	  a	  matemática	  e	  etc.	  e	  deram-‐me	  equivalência.	  Aí	  fiz	  um	  

disparate:	  bastava-‐me	  tirar	  mais	  uma	  cadeira	  que	  era	  geometria	  descritiva,	  e	  poderia	  entrar	  

nas	  Belas-‐Artes	  para	  tirar	  o	  curso	  de	  Arquitectura	  que	  era	  o	  que	  eu	  queria.	  Não	  o	  fiz,	  mas	  

acabei,	  ao	  longo	  da	  vida,	  por	  fazer	  algumas	  coisas	  de	  arquitectura,	  entre	  diversas	  outras	  

coisas...	  

Na	  António	  Arroio	  acabei	  por	  tirar	  o	  curso	  de	  desenhador-‐litógrafo,	  à	  noite	  o	  que	  me	  

deixava	  os	  dias	  praticamente	  livres.	  E	  então,	  pedi	  para	  ir	  trabalhar	  para	  a	  agência	  de	  

publicidade	  a	  Marca.	  Pedi	  para	  ir	  praticar,	  mas	  eles	  contrataram-‐me	  por	  17	  tostões	  e	  meio	  à	  

hora.	  (Isto	  já	  foi	  há	  muito	  tempo.	  Eu	  tenho	  87	  anos,	  isto	  foi	  quando	  eu	  tinha	  16	  ou	  17).	  Ao	  

mesmo	  tempo,	  concorri	  para	  uma	  coisa	  muito	  complicada	  que	  era	  ser	  desenhador	  de	  

construções	  para	  o	  Estado.	  Acabei	  por	  entrar	  como	  contratado,	  para	  o	  Gabinete	  de	  

Construções	  Rurais,	  da	  Direcção	  Geral	  dos	  Serviços	  Agrícolas,	  que	  era	  constituído	  por	  um	  

engenheiro	  e	  por	  mim.	  Naquela	  altura,	  para	  além	  das	  construções,	  eu	  também	  fazia	  uns	  

folhetos,	  porque	  aquela	  era	  a	  altura	  da	  guerra	  e	  o	  estado	  fazia	  campanhas	  junto	  dos	  agrários	  

para	  cultivarem	  determinados	  produtos.	  Então	  fazíamos	  as	  construções,	  sobretudo	  silos,	  e	  

folhetos.	  Aí	  trabalhei	  durante	  três	  anos.	  Foi	  uma	  fase	  muito	  simpática.	  E	  a	  dada	  altura,	  o	  

engenheiro	  propôs	  que	  eu	  fizesse	  o	  mesmo	  horário	  que	  eles	  faziam.	  Entrava-‐se	  às	  11h	  e	  

saía-‐se	  às	  17h.	  

Quando	  saía	  do	  ministério,	  ainda	  ia	  à	  agência	  de	  publicidade	  Marca	  fazer	  uns	  trabalhos.	  Lá,	  o	  

meu	  primeiro	  trabalho	  foi	  fazer	  um	  dépliant,	  um	  cartão	  para	  uma	  modista,	  com	  um	  

manequim...	  eles	  gostaram	  muito	  e	  passado	  uns	  dias,	  aumentaram-‐me	  o	  ordenado	  para	  

vinte	  e	  cinco	  tostões.	  [risos].	  E	  assim	  fui	  andando	  até	  arranjar	  um	  atelier	  próprio.	  E	  tive	  um	  

atelier	  próprio	  durante	  quarenta	  ou	  cinquenta	  anos	  na	  Avenida	  da	  Liberdade,	  no	  prédio	  que	  
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faz	  esquina	  com	  o	  hotel	  Tivoli.	  Era	  uma	  coisa	  muito	  simpática	  porque	  em	  baixo	  havia	  um	  

atelier	  de	  uns	  arquitectos,	  e	  um	  colega	  nosso	  tinha	  lá	  um	  espaço.	  Ele	  fazia	  perspectivas	  

expandidas	  e	  etc.	  (que	  hoje	  em	  dia	  são	  todas	  feitas	  em	  computador).	  Era	  o	  Carlos	  Ribeiro,	  

um	  homem	  extraordinário.	  Fazia	  semanalmente	  uns	  desenhos	  para	  uns	  contos	  num	  jornal,	  

desenhava	  umas	  raparigas	  muito	  bonitas	  nuns	  cartazes	  grandes	  para	  uma	  casa	  de	  modas	  

muito	  conhecidas.	  Fazia	  muitos	  cartazes.	  Aliás,	  o	  ministério	  também	  lhe	  encomendava	  

cartazes	  por	  fora.	  E	  eu	  também	  cheguei	  a	  fazer	  um	  do	  milho	  híbrido...	  

Entretanto	  os	  arquitectos	  saíram	  e	  havia	  espaços.	  Ele	  passou	  a	  ser	  o	  patrão	  daquele	  atelier.	  

Havia	  um	  corredor,	  e	  cada	  um	  tinha	  uma	  sala...	  e	  às	  vezes	  até	  era	  uma	  dificuldade	  arranjar	  o	  

dinheiro	  todo	  para	  pagar	  a	  renda.	  Mas	  foi	  uma	  experiência	  muito	  engraçada.	  Entrava	  e	  saía	  

muita	  gente.	  Rapazes	  que	  acabavam	  de	  se	  formar	  em	  arquitectura	  iam	  para	  lá	  até	  

arranjarem	  um	  emprego	  para	  entrar...	  Tudo	  aquilo	  dava	  muito	  convívio,	  muita	  experiência,	  

muitos	  conhecimentos.	  Passou	  por	  lá	  também	  um	  homem	  sensacional	  de	  que	  hoje	  não	  se	  

fala	  muito,	  que	  era	  o	  Roberto	  de	  Araújo,	  da	  mesma	  época	  do	  Kradolfer.	  O	  Kradolfer	  fazia	  

umas	  montras,	  eu	  era	  miúdo,	  com	  17	  anos	  e	  ia	  de	  propósito	  à	  baixa	  para	  ver	  as	  montras	  do	  

Kradolfer	  na	  Rua	  Nova	  do	  Almada,	  naquele	  prédio	  de	  esquina	  onde	  havia	  um	  laboratório,	  

que	  todas	  as	  semanas	  tinha	  cartazes	  novos.	  Ele	  pintava	  extraordinariamente,	  com	  um	  

grande	  à	  vontade	  nos	  gouaches.	  E	  o	  Roberto	  de	  Araújo	  normalmente	  fazia	  as	  montras	  da	  

Kodak.	  

Eu	  comecei	  a	  fazer	  umas	  coisas	  para	  uns,	  para	  outros	  e	  o	  trabalho	  foi	  aparecendo	  

naturalmente.	  

	  

- Considera que teve alguns os mestres neste seu início da profissão? 

Eu	  aprendi	  muito	  com	  o	  Sena	  da	  Silva.	  É	  como	  se	  fosse	  meu	  irmão.	  Éramos	  muito	  íntimos,	  

ele	  ficava	  em	  minha	  casa	  e	  eu	  na	  dele,	  quando	  era	  preciso	  ficar	  a	  trabalhar	  até	  às	  tantas	  (em	  

casa	  dos	  pais	  ainda).	  O	  Sena	  da	  Silva	  deu-‐me	  de	  facto	  uma	  experiência	  notável.	  Era	  um	  tipo	  

notável,	  há	  muitas	  coisas	  escritas	  por	  ele.	  Com	  o	  Sena	  aprendia-‐se	  porque	  ele	  não	  tinha	  

cartas	  na	  manga,	  ensinava	  o	  que	  tinha	  e	  não	  dizia	  que	  era	  ele	  só	  que	  fazia.	  Era	  uma	  pessoa	  

com	  quem	  eu	  me	  adequava	  extraordinariamente.	  Nunca	  tivemos	  qualquer	  desavença.	  Tive	  

atelier	  com	  ele,	  fiz	  muitas	  exposições	  com	  ele.	  Ele	  viajava	  muito	  e	  por	  vezes	  desaparecia,	  

deixando-‐me	  nas	  mãos	  coisas	  de	  muita	  responsabilidade.	  Mas	  ele	  fazia	  isso	  mesmo	  para	  dar	  

à	  pessoa	  determinado	  tipo	  de	  confiança.	  

E	  através	  do	  Sena	  conheci	  um	  homem	  também	  muito	  importante,	  com	  quem	  dizem	  que	  eu	  

aprendi	  muito,	  mas	  com	  quem	  aprendi	  relativamente,	  que	  foi	  o	  Frederico	  George.	  Um	  dia	  

que	  encontrei	  o	  Sena	  da	  Silva	  às	  oito	  da	  noite	  e	  ele	  pediu-‐me	  para	  irmos	  ajudar	  um	  tipo	  que	  

estava	  a	  fazer	  uma	  tese	  de	  arquitectura.	  O	  Frederico	  George	  era	  pintor,	  mas	  depois	  tirou	  o	  

curso	  de	  arquitectura.	  E	  as	  pessoas	  nessa	  altura	  ajudavam-‐se	  umas	  às	  outras,	  não	  havia	  

grandes	  confusões.	  E	  então	  fui	  lá.	  Conheci	  o	  Frederico	  George	  e	  perdi	  uma	  noite	  até	  às	  duas	  

da	  tarde	  do	  dia	  seguinte,	  a	  ajudar	  a	  passar	  uns	  desenhos	  a	  limpo,	  que	  eu	  como	  desenhador	  
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também	  não	  podia	  fazer	  mais.	  A	  tese	  dele	  era	  um	  planetário,	  e	  ele	  depois	  acabou	  por	  fazer	  

aquele	  planetário	  de	  Belém.	  E	  daí	  para	  a	  frente	  comecei	  a	  ter	  uma	  relação	  muito	  simpática	  

com	  o	  Frederico	  George	  que	  também	  não	  tinha	  cartas	  na	  manga	  e	  explicava-‐nos	  o	  que	  fosse	  

preciso.	  Até	  que	  uns	  anos	  mais	  tarde	  acabei	  por	  colaborar	  com	  ele	  em	  exposições.	  

Normalmente	  ele	  era	  o	  arquitecto,	  o	  chefe.	  Por	  exemplo,	  na	  exposição	  de	  Osaka,	  ele	  fez	  o	  

pavilhão,	  e	  os	  interiores	  foram	  feitos	  por	  mim	  e	  pelo	  Daciano	  da	  Costa.	  Eu	  tenho	  muitas	  

saudades	  das	  exposições,	  embora	  na	  altura,	  quando	  acabávamos	  de	  as	  fazer,	  se	  dissesse	  “Eh	  

nunca	  mais	  me	  meto	  nisto!”.	  A	  de	  Osaka	  correu	  extraordinariamente	  bem.	  A	  arquitectura	  

era	  montada	  lá.	  O	  Frederico	  ia	  lá	  frequentemente,	  e	  nós	  projectávamos	  cá.	  Todo	  o	  recheio	  

era	  feito	  por	  nós,	  embalado	  e	  enviado	  de	  barco	  para	  o	  Japão.	  E	  nós	  fomos	  para	  lá	  um	  mês	  

antes	  para	  orientar	  a	  montagem.	  Tínhamos	  lá	  oito	  japoneses	  para	  nos	  ajudar.	  

Extraordinários,	  com	  uma	  enorme	  capacidade	  de	  aprender	  e	  de	  ajudar.	  E	  aquela	  minha	  

célebre	  cadeira	  Osaka,	  foi	  fruto	  disto.	  Naquela	  altura	  Portugal	  ainda	  tinha	  Angola,	  e	  havia	  o	  

Instituto	  do	  Café,	  e	  eu	  naquela	  altura	  já	  tinha	  feito	  muitas	  exposições	  (relativamente	  

pequenas)	  para	  o	  Fundo	  de	  Fomento	  e	  Exportação,	  que	  ia	  às	  Feiras	  internacionais	  de	  

alimentação	  e	  de	  outras	  coisas.	  Os	  tipos	  promoviam	  um	  concurso	  entre	  três	  ou	  quatro	  

artistas	  para	  criarem	  um	  pavilhão	  para	  isto	  ou	  para	  aquilo.	  Eu	  ganhei	  três	  ou	  quatro,	  e	  por	  

isso	  durante	  dez	  anos	  passei	  a	  vida	  a	  trabalhar	  para	  eles.	  E	  os	  pavilhões	  eram	  muito	  bons,	  o	  

que	  era	  muito	  mau	  era	  o	  que	  a	  gente	  lá	  metia	  dentro...	  já	  estou	  a	  divagar...	  

O	  Instituto	  do	  Café	  solicitou	  às	  entidades	  competentes	  a	  colocação	  de	  um	  balcão	  na	  

exposição	  de	  Osaka,	  para	  oferecer	  café	  às	  pessoas	  (como	  se	  fazia	  pela	  Europa	  e	  pelo	  Perú,	  

etc...)	  para	  dar	  a	  conhecer.	  No	  entanto,	  naquela	  altura	  já	  estava	  tudo	  organizado	  e	  não	  havia	  

possibilidade	  logística	  para	  que	  isso	  acontecesse.	  Contudo,	  o	  próprio	  secretário-‐geral	  da	  

exposição,	  sugeriu	  que	  se	  alugasse	  um	  pequeno	  espaço	  numa	  zona	  de	  lojas.	  E	  o	  Instituto	  do	  

Café	  encomendou-‐me	  a	  mim	  e	  ao	  Daciano,	  o	  arranjo	  desse	  espaço.	  Era	  uma	  coisa	  muito	  

simples,	  e	  que	  ficou	  esquecida	  até	  mais	  ou	  menos	  um	  mês	  e	  meio	  antes	  da	  exposição.	  Nessa	  

altura,	  o	  comissariado	  ficou	  bastante	  nervoso	  por	  não	  se	  ter	  ainda	  pensado	  em	  nada.	  As	  

coisas	  já	  tinham	  seguido	  de	  barco,	  por	  isso	  tudo	  o	  que	  se	  pensasse	  teria	  que	  ir	  de	  avião.	  Mas	  

a	  coisa	  resolveu-‐se.	  Os	  frigoríficos	  e	  essas	  coisas	  foram	  comprados	  lá,	  mas	  o	  material	  como	  

mesas	  e	  cadeiras	  tinha	  que	  ir	  daqui,	  e	  foi	  dessa	  maneira	  que	  nasceu	  aquela	  cadeira	  que	  eu	  

considero	  uma	  peça	  –	  e	  posso	  dizer	  isto.	  Aquilo	  também	  foi	  um	  achado.	  Desenhar	  uma	  

cadeira	  com	  quatro	  parafusos...	  Doze	  cadeiras	  cabiam	  num	  pacote.	  E	  esta	  é	  a	  história	  da	  

cadeira	  Osaka.	  

	  

Há	  também	  uma	  outra	  história.	  Havia	  sempre	  coisas	  incríveis.	  Em	  1968	  houve	  uma	  

representação	  portuguesa	  muito	  importante	  que	  correspondia	  50º	  Centenário	  da	  Cidade	  do	  

Rio	  de	  Janeiro.	  Aí	  o	  Frederico	  George	  executou	  o	  pavilhão,	  que	  era	  construído	  lá	  –	  uma	  coisa	  

grande	  com	  12	  mil	  metros	  quadrados,	  em	  vários	  níveis	  –	  	  e	  convidou	  o	  Daciano	  para	  fazer	  a	  

sala	  de	  espectáculos	  (havia	  lá	  uns	  espectáculos	  com	  ranchos	  folclóricos	  e	  etc.),	  o	  Jorge	  Matos	  
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Chaves	  tinha	  o	  restaurante,	  o	  Frederico	  George	  tinha	  a	  parte	  das	  ciências,	  e	  eu	  tinha	  a	  parte	  

da	  agricultura,	  da	  indústria,	  Portugal	  de	  hoje,	  e	  tinha	  a	  área	  maior	  para	  fazer.	  Cada	  um	  fez	  o	  

seu	  trabalho.	  Havia	  uma	  maquete	  grande.	  Cada	  um	  fazia	  a	  sua	  maquete.	  E	  depois	  fomos	  para	  

o	  Brasil	  e	  aí	  começaram	  as	  confusões.	  	  

O	  material	  também	  ia	  todo	  de	  barco.	  Mas	  chegava	  ao	  Brasil	  e	  não	  havia	  nada	  feito.	  O	  

pavilhão	  estava	  feito,	  mas	  só	  tinha	  as	  estruturas	  metálicas,	  não	  tinha	  paredes,	  não	  tinha	  

cobertura...	  (por	  uma	  lado	  foi	  bom	  porque	  eu	  assim	  estive	  um	  mês	  a	  passear	  pelo	  Rio	  de	  

Janeiro.	  Tinha	  lá	  um	  amigo	  bem	  instalado	  e	  andámos	  na	  paródia).	  E	  ainda	  por	  cima	  a	  minha	  

zona	  era	  o	  estaleiro	  da	  obra,	  o	  que	  atrasou	  tudo.	  Só	  oito	  dias	  antes	  do	  início	  da	  exposição	  se	  

começou	  a	  montar	  a	  estrutura,	  onde	  se	  colocavam	  as	  fotografias	  e	  etc..	  Acontece	  que	  havia	  lá	  

uma	  ceifeira	  debulhadora	  para	  a	  exposição,	  que	  estava	  num	  sítio	  onde	  não	  estava	  bem	  e	  

tinha	  que	  sair.	  Então,	  houve	  um	  trabalhador	  brasileiro	  que	  se	  prontificou	  a	  tirá-‐la	  de	  lá.	  

Ligou	  a	  máquina	  e	  começou	  a	  andar,	  e	  de	  repente	  começou	  aos	  gritos	  a	  dizer	  que	  não	  tinha	  

travões.	  Resultado:	  começou	  a	  ceifar	  a	  estrutura	  que	  tínhamos	  construído.	  São	  acidentes	  

que	  acontecem.	  Acabou	  por	  se	  remediar	  com	  uma	  noite	  perdida.	  São	  episódios...	  

	  

3. Percurso 

Profissional 

- Quais foram as etapas mais marcantes do seu percurso profissional? 

As	  exposições	  para	  mim	  foram	  muito	  importantes	  e,	  entre	  outras	  coisas,	  permitiram-‐me	  

viajar	  à	  borla.	  Conheci	  grande	  parte	  da	  Europa.	  

O	  Fundo	  de	  Fomento	  fazia	  os	  concursos	  e	  quem	  ganhasse	  era	  obrigado	  a	  fornecer	  o	  

pavilhão.	  Nós	  fazíamos	  o	  projecto	  e	  assistíamos	  à	  montagem.	  Eles	  pagavam-‐nos	  as	  viagens	  e	  

uma	  ajuda	  de	  custo,	  o	  que	  era	  relativamente	  bom.	  O	  Fundo	  de	  Fomento	  tinha	  também	  uns	  

montadores	  especializados,	  o	  que	  facilitava	  o	  processo.	  

Esses	  trabalhos	  permitiam-‐me,	  nos	  oito	  dias	  ou	  dez	  depois	  de	  ter	  dirigido	  a	  montagem,	  

viajar	  e	  conhecer	  os	  lugares.	  Normalmente	  até	  a	  minha	  mulher	  ia	  ter	  comigo	  nessa	  altura.	  E	  

por	  esta	  via	  conheci	  vários	  países,	  alguns	  da	  Europa,	  o	  Brasil,	  em	  África	  também	  fiz	  duas	  ou	  

três	  representações,	  Moçambique	  logo	  no	  período	  pós-‐guerra,	  e	  Angola...	  também	  estive	  no	  

Perú.	  A	  exposição	  do	  Japão	  também	  me	  permitiu	  estar	  um	  mês	  a	  viajar	  por	  lá...	  

	  

- Como descreveria a sua maneira de resolver os problemas em design gráfico? 

Bem,	  encarava-‐o	  de	  acordo	  com	  o	  fim	  que	  o	  trabalho	  ia	  servir.	  Por	  exemplo,	  uma	  marca	  em	  

relação	  à	  qual	  eu	  tenho	  uma	  certa	  ternura,	  é	  a	  marca	  para	  uma	  companhia	  de	  minas	  que	  se	  

chamava	  Estana.	  E	  eu	  fiz	  um	  símbolo	  de	  que	  gosto	  imenso	  que	  é	  a	  ponta	  de	  um	  martelo	  

pneumático	  e	  uma	  lasca	  que	  sai	  de	  um	  lado	  para	  o	  outro.	  E	  foi	  a	  maneira	  como	  resolvi	  esse	  

problema,	  mas	  nem	  sempre	  se	  consegue...	  

 

- Mas fazia muitos estudos até chegar a esse resultado final? 

Depende,	  umas	  vezes	  estava-‐se	  nos	  sítios	  sempre	  a	  fazer	  uns	  riscos	  e	  umas	  coisas...	  

A	  marca	  às	  vezes	  é	  muito	  difícil	  de	  resolver.	  Por	  vezes	  há	  marcas	  muito	  bonitas	  mas	  que	  não	  
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estão	  nada	  relacionadas	  com	  o	  assunto.	  Não	  quer	  dizer	  que	  sejam	  más.	  Naturalmente	  têm	  a	  

força	  de	  chamar	  a	  atenção...	  mas	  eu	  defendo	  o	  outro	  tipo.	  E	  acontecem	  coisas	  incríveis	  nas	  

marcas,	  porque	  todos	  nós,	  nestas	  áreas	  andamos	  à	  procura	  da	  mesma	  coisa.	  Tanto	  assim	  é	  

que	  uma	  vez,	  o	  Manuel	  Rodrigues,	  com	  quem	  eu	  não	  tinha	  qualquer	  tipo	  de	  relações	  para	  

além	  de	  o	  cumprimentar	  quando	  nos	  encontrávamos	  (ele	  fazia	  com	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  

umas	  montras	  muito	  bonitas	  aqui	  para	  o	  Turismo	  Português,	  e	  tinham	  atelier	  aqui	  no	  Solar	  

do	  Vinho	  do	  Porto),	  apresentou,	  num	  concurso	  para	  a	  marca	  da	  Sorefame,	  uma	  marca	  quase	  

igual	  à	  que	  eu	  apresentei.	  Eu	  ganhei	  mas	  nem	  sei	  bem	  porquê.	  E	  não	  nos	  vimos,	  não	  nos	  

encontrámos,	  não	  conversámos	  sobre	  o	  assunto,	  chegámos	  por	  acaso	  à	  mesma	  solução.	  

Muitas	  vezes	  também	  aparecem	  coisas	  lá	  de	  fora	  e	  diz-‐se	  que	  as	  pessoas	  plagiam,	  mas	  pode	  

de	  facto	  não	  acontecer.	  E	  há	  marcas	  que	  por	  mais	  esboços	  que	  se	  façam	  a	  gente	  não	  chega	  lá.	  

 

-E no caso das capas de livro? O processo era diferente? 

No	  caso	  das	  capas,	  o	  aspecto	  tinha	  sempre	  a	  ver	  com	  o	  conteúdo,	  embora	  a	  maior	  parte	  dos	  

livros	  eu	  não	  os	  tenha	  lido,	  porque	  os	  prazos	  eram	  sempre	  apertadíssimos.	  Na	  maior	  parte	  

das	  vezes,	  o	  editor	  dava-‐me	  uma	  súmula	  de	  duas	  folhas	  escritas	  à	  máquina,	  que	  eu	  lia.	  

Quando	  havia	  tempo	  lia	  o	  livro,	  mas	  quando	  não	  havia	  tinha	  aquele	  resumo.	  

Naquela	  altura	  acho	  que	  foi	  uma	  pedrada	  no	  charco	  segundo	  os	  experts,	  porque	  as	  capas	  

passaram	  a	  ter	  cor	  e	  passaram	  a	  ser	  quase	  cartazes.	  Por	  exemplo,	  no	  Adeus	  às	  Armas	  a	  única	  

coisa	  que	  há	  é	  perceber	  que	  aquilo	  é	  uma	  coisa	  passada	  na	  guerra.	  	  

Mas	  por	  vezes	  há	  uma	  certa	  dificuldade	  em	  expressar	  numa	  capa	  a	  essência	  do	  livro.	  Por	  

exemplo,	  por	  vezes	  surgem	  problemas	  de	  sexo	  e	  de	  intimidade,	  que	  é	  difícil	  de	  explicar,	  

talvez	  através	  da	  cor...	  tenho	  algumas	  capas	  que	  acho	  boas,	  e	  tenho	  outras	  que	  acho	  más...	  

Por	  exemplo	  o	  Aking	  é	  uma	  coisa	  passada	  no	  oriente...	  eu	  pus	  uma	  coisa	  que	  nem	  eu	  sei	  o	  

que	  quer	  dizer,	  ou	  melhor,	  não	  sei	  se	  está	  certo.	  Um	  dia	  perguntei	  a	  um	  chinês	  como	  se	  dizia	  

Aking	  e	  ele	  desenhou-‐me	  aquele	  caracter	  a	  pincel...	  	  

Há	  uma	  capa	  de	  que	  eu	  gosto	  muito	  que	  é	  a	  Cléa.	  Há	  qualquer	  coisa	  de	  sexo	  naquilo,	  de	  

rapariga...	  um	  traço...	  

	  

- Como era a relação do seu trabalho de designer com as gráficas? 

Aqui	  na	  rua	  de	  trás	  havia	  a	  Portugália	  editores	  que	  tinha	  uma	  gráfica...	  eu	  tinha	  aquilo	  feito,	  

com	  letras	  pintadas	  à	  mão	  ou,	  como	  já	  havia	  a	  Letraset,	  uma	  coisa	  ou	  outra.	  O	  original	  ia	  

para	  as	  mãos	  dos	  técnicos	  e	  eu	  não	  tinha	  nada	  a	  ver	  com	  o	  processo.	  Quanto	  muito	  ia	  lá	  para	  

afinar	  uma	  cor	  ou	  assim.	  E	  era	  assim,	  não	  era	  uma	  relação	  muito	  estreita.	  Tinha	  uma	  relação	  

mais	  estreita,	  mas	  não	  era	  no	  caso	  das	  capas,	  era	  no	  caso	  de	  quando	  era	  preciso	  fazer	  um	  

dépliant	  ou	  outras	  coisas.	  O	  Sena	  da	  Silva	  sabia	  imenso	  dos	  assuntos	  das	  gráficas,	  mas	  eu	  

nunca	  liguei	  assim	  muito.	  Quando	  fiz	  cartazes,	  por	  exemplo,	  eram	  impressos	  na	  Litografia	  

Portugal.	  Eles	  tinham	  um	  chefe	  de	  oficina	  que	  era	  o	  mestre	  Graça,	  que	  percebia	  muito	  

daquilo.	  Nós	  dávamos-‐lhe	  a	  maquete,	  às	  vezes	  até	  se	  desenhava	  grande	  em	  papel	  de	  cenário,	  



 
6 

e	  a	  gráfica	  reproduzia	  impecavelmente.	  

Umas	  coisas	  muito	  importantes	  do	  Sebastião	  Rodrigues	  é	  que	  o	  pai	  dele	  era	  tipógrafo	  ou	  

algo	  assim,	  e	  ele	  sabia	  de	  tipografia	  e	  de	  litografia	  como	  gente	  grande.	  E	  segundo	  o	  que	  se	  

ouvia	  dizer,	  as	  gráficas	  viam-‐se	  aflitas	  com	  ele	  para	  afinarem	  cores.	  Ele	  era	  um	  tipo	  

excepcional.	  

	  	  

4. Influências - Considera que incorporou no seu trabalho algumas influências do estrangeiro? 

(- De que maneira se realizavam os contactos com o estrangeiro nas décadas de 

50 a 70?) 

As	  revistas	  que	  eu	  conhecia	  era	  a	  Graphis.	  Aliás	  há	  coisa	  de	  20	  anos,	  eles	  fizeram	  um	  volume	  

grande	  sobre	  os	  homens	  das	  artes	  gráficas.	  Há	  dois	  portugueses	  que	  aparecem	  lá,	  que	  sou	  

eu	  e	  penso	  que	  o	  João	  Abel	  Manta...	  

O	  Sebastião	  tem	  uma	  obra	  notável...	  

Nesse	  livro	  da	  Graphis	  até	  houve	  um	  equívoco.	  Eles	  pediam	  um	  curriculum	  resumido.	  E	  em	  

relação	  à	  fábrica	  da	  Canada	  Dry,	  referem	  que	  eu	  fiz	  os	  interiores.	  Mas	  eu	  fiz	  tudo,	  

arquitectura,	  interiores	  e	  exteriores...	  só	  que	  eles	  talvez	  tenham	  achado	  que	  era	  demais.	  

Na	  parte	  da	  arquitectura	  e	  do	  mobiliário	  fui	  influenciado	  pelos	  americanos,	  entre	  eles	  os	  

Nelson,	  tipos	  que	  eram	  arquitectos,	  mas	  que	  começaram	  por	  ser	  designers.	  

Aliás	  no	  livro	  que	  fizeram	  sobre	  a	  minha	  obra,	  há	  um	  arquitecto	  que	  escreve	  sobre	  a	  parte	  

de	  arquitectura	  e	  que	  me	  tece	  uns	  grandes	  elogios,	  comparando-‐me	  a	  esses	  grandes	  

arquitectos	  que	  começaram	  como	  designers.	  

	  

-  Sentia que o regime político que se vivia antes de 1974 dificultava de alguma 

maneira a prática desta profissão? De que modo? 

Não.	  Eu	  sempre	  fui	  contra	  o	  regime	  político,	  nós	  todos	  éramos.	  Às	  vezes	  vínhamos	  aqui	  à	  

Brasileira	  tomar	  um	  café,	  estávamos	  numa	  mesa	  e	  ao	  lado	  estavam	  os	  indivíduos	  da	  PIDE.	  	  

Nunca	  senti	  esse	  problema,	  todos	  nós	  éramos	  contra	  o	  regime,	  mas	  todos	  nós	  

trabalhávamos	  para	  o	  estado.	  Quando	  estava	  a	  trabalhar	  para	  o	  Fundo	  de	  Fomento	  estava	  a	  

trabalhar	  para	  o	  estado.	  Todos	  sobreviveram	  dentro	  dessa	  realidade	  porque	  não	  havia	  outra	  

oportunidade.	  Nunca	  fui	  um	  activista.	  

Houve	  na	  altura	  uma	  bronca	  que	  eu	  só	  vim	  a	  saber	  depois,	  que	  foi	  que	  um	  dos	  tipos	  do	  

atelier	  cedeu	  a	  sala	  para	  umas	  reuniões	  do	  partido	  comunista.	  Foi	  uma	  sorte	  bestial	  

ninguém	  ter	  dado	  com	  aquilo.	  E	  outra	  coisa,	  houve	  um	  rapaz,	  alentejano,	  Viriato	  Camilo,	  que	  

era	  de	  esquerda	  e	  esteve	  preso,	  e	  depois	  do	  25	  de	  Abril,	  me	  contou	  que	  tinha	  escondido	  na	  

cozinha	  do	  atelier	  uns	  panfletos.	  Foi	  uma	  sorte	  não	  se	  ter	  descoberto,	  porque	  nós	  não	  

sabíamos	  de	  nada	  mas	  podíamos	  ter	  sido	  presos.	  O	  Orlando	  da	  Costa,	  pai	  do	  presidente	  da	  

Câmara,	  que	  era	  escritor	  e	  muitas	  vezes	  nos	  fazia	  as	  legendas	  para	  as	  exposições,	  esteve	  

muitas	  vezes	  preso.	  
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B.	  ACERCA	  DE	  SEBASTIÃO	  RODRIGUES	  

1. 

Caracterização 

do meio / época 

- Como descreve o meio do design nos anos 50/60/70? 

Não	  sei	  descrever,	  não	  tinha	  grande	  contacto...	  

Por	  exemplo,	  e	  isto	  agora	  não	  tem	  nada	  a	  ver...	  Houve	  um	  trabalho	  muito	  bonito	  feito	  pelo	  

Manuel	  Rodrigues	  e	  promovido	  pelo	  Fundo	  de	  Fomento	  e	  Exportação,	  que	  foi	  uma	  

exposição	  das	  melhores	  embalagens	  que	  se	  faziam	  no	  mundo.	  Aquela	  nave	  da	  Feira	  das	  

Indústrias	  estava	  cheia	  das	  melhores	  embalagens	  que	  pode	  imaginar.	  O	  Manuel	  Rodrigues	  é	  

que	  criou	  o	  ambiente	  daquilo.	  Eu	  aí	  tive	  uns	  prémios	  também.	  Ganhei	  o	  prémio	  do	  cartaz,	  

ganhei	  o	  primeiro	  prémio	  geral.	  O	  Roberto	  de	  Araújo	  fazia	  parte	  do	  júri,	  outros	  portugueses	  

e	  o	  	  Hardeg,	  que	  era	  director	  da	  Graphis...	  e	  de	  entre	  todas	  as	  embalagens,	  o	  prémio	  geral	  foi-‐

me	  atribuído	  a	  mim,	  a	  um	  trabalho	  que	  eu	  tinha	  feito	  que	  era	  um	  conjunto	  de	  rótulos	  de	  

cerveja.	  Era	  uma	  colecção	  de	  rótulos,	  todos	  da	  mesma	  empresa	  e	  todos	  tinham	  uma	  ligação.	  

O	  Roberto	  de	  Araújo	  depois	  disse-‐me	  que	  o	  Herdeg	  defendeu	  aquilo	  porque	  achava	  que	  

tinha	  uma	  força	  maior	  do	  que	  uma	  coisa	  isolada.	  Nunca	  me	  passava	  a	  mim	  pela	  cabeça	  que	  

iria	  ter	  um	  prémio	  com	  aqueles	  rótulos.	  Tive	  também	  outro	  prémio	  com	  uma	  embalagem	  

que	  tinha	  desenvolvido	  para	  a	  marca	  de	  tabaco	  Sagres.	  Eu	  fazia	  embalagens	  de	  tabaco	  para	  a	  

Tabaqueira,	  e	  havia	  outra	  companhia	  que	  era	  a	  Companhia	  Portuguesa	  de	  Tabacos,	  para	  a	  

qual	  eu	  nunca	  fiz	  nada.	  Eles	  lançaram	  um	  concurso	  para	  uma	  marca	  de	  tabaco	  Sagres,	  e	  eu	  

concorri.	  O	  nome	  Sagres	  estava	  mesmo	  a	  pedir	  uma	  rosa	  dos	  ventos	  que	  é	  uma	  peça	  

especialmente	  bonita.	  Concebi	  uma	  embalagem	  com	  o	  mesmo	  princípio	  da	  embalagem	  de	  

tabaco	  Lucky	  Strike	  dos	  Estados	  Unidos.	  Uma	  forma	  redonda	  com	  a	  palavra	  Sagres	  inserida.	  

Na	  minha	  opinião	  resultava	  muito	  bem,	  mas	  ganhei	  apenas	  o	  segundo	  prémio	  no	  concurso.	  

Na	  exposição	  da	  Feira	  das	  Indústrias	  apresentei	  esse	  mesmo	  trabalho	  e	  aí	  ganhei	  o	  primeiro	  

prémio.	  Aquela	  foi	  uma	  exposição	  notável,	  muito	  bem	  feita.	  

Uma	  coisa	  também	  importante	  para	  mim	  foi	  o	  facto	  de	  ter	  desenhado	  muito	  mobiliário.	  E	  

até	  fui	  muito	  bom	  nisso.	  E	  calhou	  ter	  feito	  algumas	  exposições	  de	  mobiliário	  em	  Itália,	  que	  é	  

um	  país	  com	  muita	  qualidade	  em	  termos	  de	  design,	  design	  de	  moda...	  em	  Itália	  qualquer	  

pedra	  é	  arte,	  qualquer	  casa	  de	  província	  é	  extraordinária.	  E	  naquelas	  exposições	  anuais	  que	  

eles	  tinham,	  podíamos	  constatar	  que	  nós	  não	  somos	  bons,	  mas	  também	  não	  somos	  tão	  maus	  

como	  isso	  e	  somos	  muito	  bons	  nalgumas	  coisas.	  Nessas	  exposições,	  existiam	  peças	  de	  

mobiliário	  extraordinárias	  feitas	  pelo	  Bruno	  Munari	  e	  por	  muitos	  outros,	  com	  muita	  

qualidade,	  e	  ao	  lado	  viam-‐se	  coisas	  piores	  que	  a	  nossa	  Rua	  da	  Palma,	  porque	  existe	  o	  norte	  

de	  Itália	  com	  muita	  indústria	  e	  onde	  o	  design	  está	  muito	  desenvolvido,	  mas	  existe	  a	  outra	  

parte,	  que	  por	  vezes	  é	  o	  que	  se	  vende,	  e	  que	  é	  má.	  A	  feira	  de	  Milão	  é	  uma	  coisa	  sensacional	  

em	  muitos	  aspectos.	  

No	  começo	  dos	  anos	  50,	  os	  países	  industrializados,	  por	  exemplo	  a	  Alemanha,	  começaram	  a	  

fazer	  feiras	  internacionais,	  sobre	  alimentação,	  e	  diversos	  aspectos.	  E	  atribuíam	  diplomas	  aos	  

melhores	  stands.	  Isso	  durou	  só	  meia	  dúzia	  de	  anos.	  O	  Manuel	  Rodrigues	  fez	  stands	  para	  o	  

Fundo	  de	  Fomento	  e	  Exportação	  e	  ganhou	  prémios.	  Eu	  também	  fiz	  um	  ou	  dois	  stands	  muito	  
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bons.	  Esse	  de	  Colónia	  foi	  muito	  bom.	  O	  que	  não	  tínhamos	  era	  coisas	  muito	  boas	  para	  colocar	  

dentro	  dos	  stands.	  	  

Numa	  feira	  de	  indústria	  na	  Suécia,	  uma	  fábrica	  do	  Norte	  vendeu	  lá	  uma	  quantidade	  de	  

máquinas	  serrar	  madeira...	  eu	  fiz	  um	  bureau,	  não	  era	  um	  stand	  era	  só	  um	  bureau	  para	  essa	  

feira...	  

	  

- Que nomes do design gráfico destaca nas décadas de 50 a 70? 

Não	  vamos	  falar	  no	  Sebastião	  Rodrigues	  que	  está	  num	  patamar	  acima.	  O	  Manuel	  Rodrigues	  

era	  bom,	  mas	  talvez	  estivéssemos	  ao	  mesmo	  nível.	  Houve	  uma	  época	  anterior	  a	  nós,	  que	  é	  a	  

do	  Roberto	  de	  Araújo,	  do	  Jorge	  Matos	  Chaves,	  da	  APA,	  do	  Carlos	  Rafael,	  que	  era	  também	  de	  

uma	  agência	  de	  publicidade.	  Eram	  tipos	  das	  belas-‐artes,	  pintores	  e	  etc.,	  que	  iam	  fazendo	  

coisas	  gráficas,	  mas	  nunca	  fizeram	  concorrência	  porque	  era	  uma	  época	  anterior.	  Quem	  nos	  

fazia	  realmente	  concorrência	  eram	  os	  tipos	  das	  agências	  de	  publicidade	  que	  muitas	  vezes	  

nem	  sabíamos	  quem	  eram.	  O	  Kradolfer,	  que	  era	  um	  tipo	  também	  fora	  de	  série...	  

2. 

Caracterização 

pessoal 

- Como contactou com SR? Como o descreveria, a nível pessoal e profissional... 

Havia	  um	  indivíduo	  que	  trabalhou	  sempre	  com	  o	  Sebastião	  e	  que	  também	  trabalhou	  comigo,	  

que	  era	  o	  Vasco	  Lapa.	  Fazia	  as	  selecções	  de	  cor.	  Nos	  últimos	  tempos	  ele	  até	  andava	  

desorientado,	  porque	  o	  Sebastião	  tinha	  umas	  exigências	  tais...	  

O	  Vasco	  Lapa	  trabalhou	  muito	  comigo	  porque	  quando	  fazia	  exposições	  eu	  normalmente	  

convidava-‐o	  para	  me	  ajudar.	  A	  relação	  com	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  era	  de	  às	  vezes	  passar	  

pelo	  atelier	  dele	  e	  cumprimentá-‐lo	  e	  falar	  um	  pouco.	  Ele	  era	  um	  tipo	  especialmente	  

organizado.	  Tinha	  rolinhos	  de	  tudo.	  O	  Sebastião	  tinha	  também	  uma	  particularidade	  que	  era	  

que	  ele	  é	  que	  fazia	  tudo.	  Ele	  fazia	  a	  fotografia...	  ele	  descobriu	  umas	  tintas	  especiais	  e	  

trabalhava	  com	  aquilo.	  A	  minha	  relação	  com	  ele	  era	  essa,	  e	  às	  vezes	  encontrávamo-‐nos	  num	  

ou	  noutro	  jantar	  ou	  numa	  churrascada	  e	  tomávamos	  uns	  copos.	  Não	  era	  uma	  coisa	  muito	  

íntima,	  era	  de	  vez	  em	  quando.	  

3. 

Caracterização 

do trabalho  

de SR 

- E o que é que pensava do trabalho de Sebastião Rodrigues nessa altura? 

Pensava	  que	  ele	  era	  um	  tipo	  fora	  de	  série.	  Não	  podia	  pensar	  outra	  coisa.	  Tive	  umas	  relações	  

grandes	  com	  ele,	  porque	  precisamente	  quando	  eu	  fazia	  as	  capas	  para	  a	  Ulisseia,	  ele	  fazia	  o	  

Almanaque.	  

	  

- O que pensava da revista Almanaque? De que forma avalia a sua organização 

gráfica e a sua personalidade visual, comparativamente com outras revistas que 

existiam na época.  

O	  Almanaque	  era	  uma	  coisa	  fora	  de	  série,	  que	  toda	  a	  gente	  apreciava.	  Além	  disso	  havia	  uma	  

tertúlia	  extraordinária	  nessa	  altura.	  O	  director,	  Figueiredo	  de	  Magalhães,	  era	  um	  intelectual,	  

um	  homem	  fora	  de	  série,	  que	  se	  dava	  com	  os	  escritores	  e	  com	  os	  artistas.	  E	  nós	  

encontrávamo-‐nos	  aqui	  com	  o	  Sebastião,	  com	  o	  José	  Cardoso	  Pires,	  o	  Abelaira,	  aquela	  gente	  
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toda.	  A	  gente	  juntava-‐se	  ali	  na	  conversa.	  O	  Sebastião	  teve	  de	  facto	  asas	  para	  poder	  voar.	  	  

O	  Almanaque	  foi	  uma	  coisa	  diferente	  de	  tudo	  o	  que	  havia.	  Aquelas	  capas	  são	  uma	  coisa	  

notável.	  

Influências 

 

- Como descreveria as referências culturais de Sebastião 

Rodrigues? 

Eu	  penso	  que	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  era	  um	  autodidacta.	  

Eu	  era	  pouco	  “revisteiro”...	  não	  que	  não	  goste,	  mas	  nunca	  fui...	  mas	  por	  vezes	  

é	  importante.	  Eu	  sinto	  que	  80%	  das	  minhas	  capas	  não	  tinham	  nada	  a	  ver	  

com	  o	  que	  se	  fazia.	  Não	  tenho	  referências	  (não	  quer	  dizer	  que	  não	  existam	  

coisas	  semelhantes).	  

Mas	  voltando	  ao	  problema,	  eu	  sou	  pouco	  “revisteiro”	  mas	  nunca	  vi	  nada	  que	  

se	  pudesse	  associar	  às	  coisas	  do	  Sebastião...	  

	  

- SR tinha uma série de elementos que utilizava recorrentemente 

(olhos, pássaros, sóis,...). Quer comentar estas recorrências? 

Não	  me	  apercebi	  disso,	  mas	  revela	  um	  conhecimento	  de	  coisas	  reais	  e	  

palpáveis...	  muitas	  das	  coisas	  do	  Sebastião	  têm	  a	  ver	  com	  coisas	  tribais,	  são	  

coisas	  simples.	  Eu	  também	  tenho	  duas	  ou	  três	  capas	  com	  motivos	  tribais.	  

Não	  entendo	  isso	  como	  uma	  coisa	  negativa.	  Todos	  nós,	  mesmo	  sem	  darmos	  

por	  isso	  temos	  influências	  seja	  do	  que	  for,	  dentro	  da	  nossa	  sensibilidade.	  Eu	  

sou	  sensível	  a	  essas	  coisas	  museológicas.	  Por	  exemplo,	  o	  pintor	  José	  de	  

Guimarães	  tem	  um	  espólio	  de	  arte	  africana	  muito	  importante,	  que	  até	  

influencia	  um	  pouco	  a	  pintura	  dele...	  

(...)	  Eu	  não	  sei	  mesmo	  se	  a	  arte	  não	  terá	  qualquer	  coisa	  a	  ver	  com	  o	  voltar	  às	  

origens.	  	  

As	  coisas	  agora	  funcionam	  pela	  simplicidade,	  pela	  simplificação,	  e	  é	  muito	  

difícil	  simplificar.	  É	  muito	  mais	  fácil	  pôr	  do	  que	  tirar.	  Nesse	  sentido,	  gosto	  

bastante	  é	  das	  coisas	  dos	  japoneses.	  Eu	  quando	  estive	  no	  Japão	  consegui	  

comprar	  uma	  série	  de	  peças	  de	  artesanato	  deles.	  Extraordinárias.	  Quando	  

houve	  aqui	  em	  Portugal	  uma	  exposição	  na	  Feira	  das	  Indústrias,	  o	  pavilhão	  

dos	  japoneses	  era	  o	  melhor	  pavilhão	  da	  feira,	  feito	  em	  madeira.	  

	  

No	  restante	  tempo	  da	  entrevista	  António	  Garcia	  fala	  sobre	  política,	  sobre	  o	  

estado	  do	  mundo	  e	  sobre	  economia,	  sem	  abordar	  o	  design,	  pelo	  que	  não	  

transcrevemos	  os	  últimos	  30	  minutos	  de	  entrevista.	  
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A.	  ACERCA	  DOS	  ENTREVISTADOS	  

1. Identificação Nome	  do	  entrevistado:	  Vítor	  da	  Silva	  

Local	  da	  entrevista:	  Miraflores	  

Data:	  19/09/2012	  

2. Formação 

 

 

- Como contactou com o design gráfico e o que o levou a fazer design gráfico? 

“Em	  pequenino,	  segundo	  rezam	  as	  crónicas	  familiares,	  desenhava	  deitado	  no	  chão,	  sujando	  

folhas	  e	  folhas	  de	  papel.	  Queria	  ser	  desenhador	  de	  histórias	  em	  quadradinhos.”	  

A	  minha	  ambição	  de	  desenho	  era	  essa.	  Eu	  fiz	  a	  minha	  primeira	  formação	  (porque	  eu	  tenho	  

uma	  segunda	  formação	  em	  Inglaterra)	  na	  António	  Arroio,	  e	  tudo	  caminhava	  para	  eu	  ser	  

desenhador	  de	  histórias	  em	  quadradinhos.	  Essas	  foram	  as	  primeiras	  coisas	  que	  fiz.	  Nessa	  

altura	  havia	  na	  António	  Arroio,	  um	  professor	  que	  eu	  idolatrava	  e	  ainda	  hoje	  falo	  muito	  nele,	  

que	  é	  o	  mestre	  Rodrigues	  Alves,	  que	  foi	  um	  autêntico	  patrono	  das	  histórias	  em	  

quadradinhos	  daquela	  época.	  Todos	  os	  grandes	  desenhadores	  da	  época	  dourada	  eram	  

alunos	  dele.	  José	  Garcez,	  José	  Rui,	  António	  Fernandes	  Silva,	  José	  Antunes,	  Eugénio	  Pepe,	  Luís	  

Soares,	  Baptista	  Mendes...	  Histórias	  em	  quadradinhos	  e	  ilustração	  era	  o	  que	  eu	  gostava	  de	  

fazer	  e	  fui	  fazer	  o	  curso.	  Estamos	  a	  falar	  dos	  anos	  50	  e	  nessa	  altura	  os	  jornais	  publicavam	  

muitos	  contos.	  Hoje	  em	  dia	  não	  existe	  nada	  disso.	  O	  mestre	  levava	  para	  as	  aulas	  grandes	  

desenhadores...	  

Havia	  em	  Portugal	  um	  desenhador	  espantoso,	  que	  era	  o	  nosso	  grande	  ídolo,	  que	  depois	  foi	  

para	  França,	  para	  Inglaterra	  e	  finalmente	  para	  Itália,	  onde	  acabou	  por	  falecer	  há	  poucos	  

anos	  com	  oitenta	  e	  muitos	  ou	  noventa	  anos.	  

Entretanto,	  por	  razões	  diversas	  que	  têm	  também	  a	  ver	  com	  este	  mundo	  das	  histórias	  em	  

quadradinhos	  e	  com	  o	  José	  Rui,	  eu	  conheço	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  e	  por	  essa	  altura	  

começavam	  a	  sair	  umas	  capas	  de	  livros	  cá	  em	  Portugal	  completamente	  loucas	  em	  relação	  ao	  

que	  se	  tinha	  passado	  antes.	  E	  um	  dos	  grandes	  desenhadores	  das	  capas	  novas,	  muito	  antes	  

do	  Sebastião	  Rodrigues,	  era	  o	  Victor	  Palla.	  

E	  eu	  um	  dia	  ao	  olhar	  para	  estas	  coisas,	  pensei	  que	  eu	  também	  era	  capaz	  de	  desenhar	  coisas	  

assim	  e	  que	  poderia	  ser	  mais	  do	  que	  apenas	  desenhador	  de	  histórias	  em	  quadradinhos.	  

Naquela	  altura	  as	  histórias	  em	  quadradinhos	  eram	  pagas	  miseravelmente.	  Eu	  não	  sei	  se	  hoje	  

são	  bem	  ou	  mal	  pagas,	  mas	  a	  verdade	  é	  que	  há	  pessoas	  que	  vivem	  disso	  e	  naquela	  altura	  tal	  

não	  era	  possível.	  

E	  naquela	  altura	  eu	  fiquei	  deslumbrado	  com	  a	  ideia	  de	  que	  se	  eles	  eram	  capazes	  de	  fazer,	  eu	  

também	  era,	  mas	  não	  tinha	  condições	  para	  o	  fazer.	  E	  não	  descansei	  enquanto	  não	  consegui	  

uma	  bolsa	  da	  Gulbenkian	  para	  ir	  estudar	  para	  Londres.	  Aí,	  dei	  uma	  volta	  completa.	  

Acabaram-‐se	  as	  histórias	  em	  quadradinhos	  e	  até	  a	  ilustração.	  Só	  muito	  mais	  tarde	  é	  que	  

voltei	  a	  fazer	  algumas	  ilustrações.	  E	  o	  design	  gráfico	  é	  que	  foi	  a	  minha	  verdadeira	  paixão.	  Eu	  

cá	  estava	  agarrado	  à	  ilustração	  e	  ao	  desenho	  e	  à	  tinta	  da	  china.	  Lá	  descobri	  um	  outro	  
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mundo.	  E	  ainda	  por	  cima	  dei-‐me	  muito	  bem	  em	  Inglaterra,	  porque	  logo	  nos	  primeiros	  meses	  

fui	  seleccionado	  para	  representar	  a	  escola	  inglesa	  e	  ganhei	  um	  prémio	  internacional.	  Fiz	  um	  

brilhante	  curso	  lá	  e	  vim	  para	  cá	  completamente	  diferente	  em	  tudo.	  Até	  na	  personalidade,	  na	  

capacidade	  de	  trabalho.	  	  

Uma	  das	  coisas	  que	  prova	  a	  minha	  alteração	  de	  personalidade,	  é	  que	  naquela	  altura	  todos	  os	  

professores	  da	  António	  Arroio	  escreviam	  em	  maiúscula...	  Cheguei	  a	  Inglaterra,	  onde	  as	  

pessoas	  escrevem	  muito	  bem	  e	  têm	  uma	  letra	  muito	  bonita,	  há	  associações	  de	  caligrafia,	  nas	  

escolas	  ensinam	  caligrafia,	  coisa	  que	  cá	  não	  existia.	  Então	  eu	  percebi	  que	  podia	  escrever	  de	  

outra	  maneira	  mais	  bonita	  e	  com	  as	  letras	  todas	  encadeadas	  o	  que	  era	  mais	  rápido.	  Então	  

um	  dia	  fui	  a	  uma	  livraria,	  onde	  encontrei	  um	  livro	  que	  ensinava	  a	  escrever	  e	  passei	  dias	  e	  

dias	  e	  noites	  a	  fazer	  letras,	  com	  uma	  caneta	  própria.	  Antes	  de	  acabar	  o	  curso	  mostrei	  a	  uma	  

colega	  e	  ela	  nem	  queria	  acreditar	  na	  maneira	  como	  eu	  tinha	  alterado	  a	  minha	  caligrafia.	  

Nunca	  mais	  escrevi	  de	  outra	  maneira.	  	  

Eu	  vim	  de	  Inglaterra	  completamente	  diferente	  e	  com	  o	  espírito	  totalmente	  virado	  para	  o	  

design.	  E	  foi	  assim	  que	  descobri	  que	  era	  designer.	  

Há	  uma	  questão	  aqui	  a	  referir	  que	  é	  que	  talvez	  a	  primeira	  contribuição	  para	  eu	  me	  ter	  

tornado	  designer	  gráfico,	  não	  tenha	  sido	  a	  António	  Arroio,	  mas	  a	  Escola	  Machado	  de	  Castro	  

onde	  eu	  andei	  antes.	  Lá	  tive	  disciplinas	  de	  desenho	  que	  fiz	  muito	  bem.	  Havia	  uma	  disciplina	  

que	  era	  Desenho	  de	  máquinas	  em	  que	  eu	  era	  o	  melhor	  aluno.	  Essa	  disciplina,	  exigia	  muito	  

rigor.	  E	  eu	  quando	  vim	  de	  Inglaterra	  juntei	  as	  das	  coisas,	  a	  ilustração	  e	  este	  rigor,	  o	  que	  me	  

permitiu	  entrar	  para	  o	  mundo	  do	  design	  gráfico.	  	  

	  

- Adquiriu alguma formação específica para o desempenho da profissão?  

Com quem aprendeu? Quem foram os mestres, escolas ou outros locais de 

aprendizagem? 

Como	  primeiro	  mestre	  que	  me	  ensinou	  o	  que	  eu	  queria	  aprender	  foi	  o	  mestre	  Rodrigues	  

Alves,	  mas	  os	  indivíduos	  que	  me	  levaram	  a	  ser	  designer	  foram	  o	  Victor	  Palla	  e	  o	  Sebastião	  

Rodrigues.	  Nunca	  lhes	  disse	  a	  eles,	  mas	  foram.	  Aliás,	  o	  Victor	  Palla	  nem	  conheci,	  mas	  o	  

Sebastião	  Rodrigues	  tive	  o	  prazer	  de	  sermos	  amigos.	  	  

3. Percurso 

Profissional 

- Quais foram as etapas mais marcantes do seu percurso profissional? 

Eu	  julgo	  que	  há	  só	  uma	  etapa	  que	  é	  a	  ida	  para	  Londres.	  Eu	  fui	  um	  e	  vim	  outro.	  Não	  só	  

relativamente	  à	  capacidade	  de	  trabalho,	  mas	  também	  ao	  facto	  de	  eu	  ser	  muito	  

contemporizador,	  embora	  às	  vezes	  digam	  que	  eu	  sou	  um	  bocado	  teimoso.	  E	  eu	  antes	  não	  

era.	  Eu	  ganhei	  “a	  lot	  of”	  humildade	  com	  a	  minha	  estadia	  em	  Londres.	  Lá	  percebi	  as	  coisas	  e	  

percebi	  como	  se	  faziam.	  Isso	  às	  vezes	  era	  desagradável	  com	  os	  clientes,	  porque	  eles	  queriam	  

cortar	  as	  minhas	  explicações	  e	  aí	  eu	  ficava	  desagradado.	  

- Quando regressou de Inglaterra começou logo a dar aulas? 

Não,	  eu	  já	  estava	  a	  dar	  aulas.	  Mas	  quando	  regressei	  mudei,	  porque	  o	  director	  ficou	  
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encantado	  comigo.	  Nessa	  altura	  o	  director	  da	  António	  Arroio	  era	  o	  prestigiado	  pintor	  Lino	  

António.	  A	  António	  Arroio	  tem	  uma	  grande	  importância	  no	  ensino	  artístico	  em	  Portugal.	  

Embora	  as	  pessoas	  das	  Belas-‐Artes	  tenham	  muita	  tendência	  de	  dizer	  mal	  da	  António	  Arroio.	  

Em	  determinada	  altura,	  no	  seu	  período	  áureo,	  esta	  escola	  era	  quase	  uma	  espécie	  de	  

Bauhaus	  em	  ponto	  pequeno.	  E	  isso	  deveu-‐se	  precisamente	  à	  acção	  do	  Lino	  António,	  que	  era	  

um	  indivíduo	  que	  não	  sabia	  fazer	  determinadas	  coisas,	  mas	  sabia	  escolher	  e	  entregar	  às	  

pessoas	  indicadas	  para	  fazer,	  dando-‐lhes	  liberdade	  que	  é	  uma	  coisa	  extremamente	  

importante.	  E	  então	  chamou	  à	  escola	  uma	  série	  de	  nomes	  prestigiados	  em	  determinadas	  

áreas	  para	  ensinar	  determinadas	  matérias	  num	  novo	  caminho.	  Isso	  vem	  referido	  no	  

catálogo	  do	  centenário	  do	  Lino	  António.	  O	  25	  de	  Abril	  veio	  destruir	  bastante	  a	  escola.	  

(...)	  Um	  aspecto	  importante	  é	  a	  questão	  do	  desenho.	  Ainda	  há	  dias	  cruzei-‐me	  com	  o	  António	  

Casimiro,	  antigo	  colega	  de	  escola,	  um	  dos	  grandes	  cenógrafos	  portugueses	  que	  trabalhou	  

muito	  para	  a	  televisão	  e	  que	  hoje	  ainda	  trabalha	  muito	  para	  o	  Teatro	  Aberto.	  E	  ele	  dizia-‐me	  

que	  hoje	  as	  pessoas	  não	  sabem	  desenhar.	  Um	  amigo	  nosso	  tinha-‐lhe	  pedido	  para	  colocar	  lá	  

um	  rapaz	  a	  trabalhar	  com	  ele,	  mas	  ele	  correu	  com	  ele	  logo	  ao	  fim	  de	  poucos	  dias,	  por	  ele	  não	  

saber	  desenhar.	  Mas	  agora	  ninguém	  sabe	  desenhar.	  Eu	  achei	  muito	  curioso	  quando	  há	  dias	  

fui	  visitar	  uma	  exposição	  ao	  MNAA	  sobre	  Machado	  de	  Castro	  “O	  Criador	  Virtuoso”.	  A	  guia	  

referiu	  que	  	  Machado	  de	  Castro,	  sendo	  escultor,	  achava	  que	  o	  desenho	  era	  o	  princípio	  de	  

tudo.	  

Hoje	  em	  dia	  não	  se	  ensina	  a	  desenhar.	  E	  cada	  vez	  há	  menos	  quem	  possa	  ensinar	  a	  desenhar.	  

Só	  excepcionalmente	  aparece	  um	  indivíduo	  excepcional	  que	  sabe	  desenhar	  muito	  bem.	  Se	  

por	  acaso	  tem	  uma	  boa	  formação	  cultural,	  sabe	  adaptar	  essa	  capacidade	  às	  várias	  

circunstâncias,	  se	  não	  tem,	  acaba	  por	  ser	  comparável	  à	  música	  pimba.	  Se	  formos	  a	  outros	  

países,	  temos	  pintores	  que	  sabem	  desenhar	  muito	  bem.	  Cá	  em	  Portugal	  isso	  não	  acontece.	  

Ou	  são	  desenhadores	  que	  estão	  perdidos,	  ou	  são	  pintores...	  Pode	  haver	  uma	  excepção,	  como	  

em	  tudo.	  Mas	  perdeu-‐se	  o	  ensino	  do	  desenho,	  como	  aliás	  se	  perdeu	  –	  e	  agora	  pego	  num	  

assunto	  meu	  –	  o	  desenho	  de	  letra,	  que	  na	  António	  Arroio	  existiu.	  O	  meu	  livro	  é	  de	  certa	  

maneira	  para	  compensar.	  Não	  ensina	  a	  desenhar	  letra,	  mas	  fornece	  algum	  conhecimento.	  	  

	  

- Como descreveria a sua maneira de resolver os problemas em design gráfico? 

Eu	  sempre	  gostei	  muito	  do	  desenho	  tipográfico	  e	  trabalhei	  muito	  com	  jornais	  e	  revistas,	  o	  

que	  me	  criou	  um	  tipo	  de	  trabalho	  sempre	  com	  prazos	  muito	  curtos,	  sem	  grande	  espaço.	  

Eram	  desafios	  para	  resolver.	  	  

Um	  dos	  períodos	  mais	  gratificantes	  da	  minha	  actividade	  foi	  quando	  trabalhei	  para	  jornais.	  A	  

certa	  altura	  trabalhei	  para	  o	  Diário	  de	  Lisboa,	  que	  já	  não	  existe,	  e	  o	  momento	  mais	  crucial	  

para	  mim	  era	  quando	  ia	  fazer	  os	  jornais	  para	  a	  tipografia,	  e	  o	  ponto	  alto	  era	  fazer	  a	  primeira	  

página,	  porque	  esta	  era	  feita	  num	  espaço	  curto.	  Aquele	  era	  um	  jornal	  da	  tarde,	  que	  tinha	  que	  

estar	  pronto	  à	  uma	  da	  tarde,	  mas	  não	  era	  começado	  de	  véspera.	  Era	  começado	  de	  manhã.	  E	  



4	  

 

a	  certa	  altura,	  havia	  notícias	  pendentes,	  pelas	  quais	  tínhamos	  que	  esperar,	  e	  o	  tempo	  ia	  

avançando,	  mas	  o	  prazo	  para	  acabar	  não	  mudava.	  O	  jornal	  tinha	  que	  começar	  a	  imprimir	  à	  

hora	  X,	  porque	  depois	  havia	  uma	  carrinha	  que	  os	  ia	  buscar	  à	  porta	  para	  os	  levar	  à	  estação	  de	  

Santa	  Apolónia	  para	  seguirem	  para	  o	  Porto.	  Não	  podia	  falhar	  um	  minuto.	  Não	  foi	  uma	  nem	  

duas	  vezes	  que	  tiveram	  acidentes.	  Todos	  tinham	  as	  suas	  horas.	  Os	  únicos	  que	  se	  atrasavam	  

eram	  anteriores,	  os	  jornalistas...	  então	  tinha	  que	  se	  arranjar	  uma	  maneira	  de	  optimizar	  esse	  

tempo.	  	  

Quando	  me	  pediam	  um	  trabalho	  e	  me	  davam	  um	  prazo	  de,	  por	  exemplo,	  dois	  meses,	  

estragava	  tudo,	  porque	  eu	  ficava	  “amolecido”.	  O	  que	  eu	  gostava	  era	  de	  prazos	  apertados	  e	  

sempre	  trabalhei	  assim	  em	  design	  gráfico.	  Tinha	  que	  haver	  um	  esforço	  mental	  muito	  grande	  

para	  ver	  as	  hipóteses	  que	  tinha	  mas	  sempre	  com	  pouco	  tempo.	  Porque	  um	  dos	  grandes	  

males,	  e	  eu	  dizia	  isso	  sempre	  aos	  meus	  alunos,	  um	  dos	  grandes	  problemas	  é	  nós	  estarmos	  

perante	  muitas	  ideias	  e	  depois	  termos	  que	  ter	  um	  diálogo	  muito	  grande	  para	  perceber	  as	  

que	  se	  adequam.	  Quando	  se	  está	  a	  trabalhar	  num	  jornal	  não	  há	  “isto	  é	  melhor	  do	  que	  

aquilo”.	  E	  se	  sair	  mal,	  nós	  aprendemos	  que	  na	  próxima	  situação	  idêntica	  aquela	  não	  é	  a	  

solução.	  Foi	  sempre	  esse	  o	  meu	  espírito.	  

	  

- Quais eram as etapas de um trabalho de design gráfico, antes dos 

computadores? 

No	  fundo	  é	  a	  mesma	  coisa	  que	  hoje,	  mas	  à	  mão.	  Um	  tipo	  preparava	  as	  coisas,	  fazia	  a	  arte-‐

final...	  Hoje	  existe	  a	  fotografia,	  naquele	  tempo	  era	  difícil	  haver	  fotografias.	  Era	  quase	  tudo	  à	  

mão,	  com	  colagens	  e	  etc.	  Fazia-‐se	  uma	  arte-‐final	  impecável	  que	  ia	  para	  a	  reprodução.	  Eram	  

etapas	  muito	  bonitas.	  Hoje	  é	  fácil	  fazer	  umas	  letras	  em	  redondo,	  basta	  ir	  ao	  programa.	  Eu	  

sou	  do	  tempo	  anterior	  às	  letras	  decalcáveis,	  a	  Letraset	  e	  a	  Mecanorma	  (que	  era	  mais	  

utilizada	  cá	  em	  Portugal).	  Mas	  antes	  destas	  letras,	  fazia-‐se	  tudo	  à	  mão.	  Por	  exemplo,	  

antigamente	  nas	  manifestações,	  as	  letras	  eram	  muito	  mal	  desenhadas,	  e	  hoje	  em	  dia	  

qualquer	  manifestação	  traz	  umas	  letras	  impecáveis.	  Antigamente	  havia	  casas	  especializadas	  

em	  pintar	  letreiros	  nas	  camionetas	  comerciais,	  que	  tinham	  às	  vezes	  truques	  muito	  próprios	  

par	  fazer	  o	  volume	  das	  letras	  e	  etc.,	  e	  eu	  sou	  desse	  tempo.	  Eu	  comecei	  a	  minha	  

aprendizagem	  gráfica	  como	  desenhador	  litógrafo,	  a	  desenhar	  na	  pedra.	  	  

Para	  fazer	  uma	  letra	  em	  redondo	  tinha	  que	  se	  medir,	  tinha	  que	  se	  calcular,	  era	  difícil.	  Depois	  

apareceu	  a	  Letraset	  que	  já	  facilitava	  muito,	  mas	  não	  resolvia	  o	  problema	  todo,	  porque	  tinha	  

que	  se	  saber	  fazer.	  Tinha	  que	  se	  fazer	  circunferências	  e	  traços	  para	  as	  letras	  ficarem	  na	  

horizontal.	  Hoje	  em	  dia,	  carrega-‐se	  nas	  teclas	  e	  em	  cinco	  minutos	  há	  letras,	  letras,	  letras,	  e	  

até	  mais	  bem	  feitas,	  porque	  antigamente,	  havia	  os	  melhores	  e	  os	  piores,	  naturalmente,	  e	  

notava-‐se	  os	  bons	  e	  os	  maus.	  Uns	  colavam	  melhor	  as	  letras	  do	  que	  outros.	  

Havia	  mais	  etapas	  no	  processo	  e	  uns	  utilizavam	  mais	  etapas	  do	  que	  outros.	  Também	  

dependia	  da	  qualidade	  de	  cada	  um.	  Por	  exemplo,	  o	  Sebastião	  já	  fazia	  uma	  coisa	  que	  eu	  ao	  
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princípio	  não	  fazia,	  que	  era	  pegar	  num	  texto,	  ir	  a	  uma	  tipografia,	  mandar	  compor,	  tirar	  umas	  

provas	  muito	  bem	  tiradas	  em	  papel	  couché,	  e	  depois	  recortava	  para	  fazer	  a	  arte-‐final	  

destinada	  a	  ser	  reproduzida.	  Eu	  ao	  início	  não	  fazia	  assim,	  preferia	  desenhar,	  porque	  eu	  

desenhava	  bem,	  mas	  depois	  também	  comecei	  a	  fazer	  assim.	  A	  minha	  mulher	  também	  

desenhava	  muito	  bem	  letra.	  	  

Esse	  mestre	  Luís	  Alves	  também	  desenhava	  muito	  bem	  letra.	  Foi	  por	  causa	  dele	  que	  eu	  

acabei	  por	  ser	  professor.	  

	  

- Como era a relação de um designer com as gráficas? 

Era	  uma	  relação	  mais	  estreita.	  Um	  designer	  hoje	  em	  dia	  não	  tem	  nada	  a	  ver	  com	  a	  gráfica.	  

Leva	  o	  trabalho	  numa	  pen	  ou	  num	  mail	  e	  acabou.	  Antigamente	  não.	  Por	  isso	  mesmo	  o	  

Sebastião	  Rodrigues	  tinha	  aquela	  “veleidade”	  de	  estar	  junto	  de	  uma	  máquina	  tipográfica	  a	  

dizer	  para	  mudarem	  a	  cor.	  Agora	  não	  há	  mudanças	  de	  cor.	  Também	  porque	  as	  coisas	  

estabilizaram	  com	  a	  quadricromia.	  Antigamente	  nós	  púnhamos	  cores...	  

Tenho	  aqui	  dois	  trabalhos	  que	  ilustram	  bem	  o	  que	  temos	  estado	  a	  dizer.	  Uma	  capa	  minha	  

para	  a	  Gulbenkian	  que	  data	  de	  1970.	  A	  Gulbenkian	  naquela	  altura	  era	  conhecida	  pela	  

invulgaridade	  das	  publicações.	  Agora	  são	  mais	  vulgares.	  É	  claro	  que	  olhando	  para	  o	  interior	  

do	  livro,	  não	  tem	  a	  mesma	  qualidade	  que	  hoje	  existe.	  Qualquer	  livro	  hoje	  é	  melhor.	  

 

- Este livro ainda é composto em Tipografia tradicional, não era 

fotocomposição? 

Sim.	  A	  fotocomposição	  só	  entrou	  na	  década	  de	  1970,	  mas	  com	  muita	  incipiência.	  Eu	  tenho	  

pena	  de	  não	  ter	  aqui	  o	  primeiro	  número	  do	  Expresso,	  senão	  mostrava-‐lhe.	  O	  Expresso	  foi	  

dos	  primeiros	  jornais	  a	  ser	  feito	  em	  fotocomposição,	  mas	  era	  muito	  incipiente,	  as	  letras	  às	  

vezes	  não	  ficavam	  bem	  alinhadas...	  

As	  capas	  normalmente	  não	  eram	  impressas	  em	  tipografia.	  Esta	  é	  impressa	  em	  rotogravura.	  

Utilizando	  preto,	  vermelho,	  cinzento,	  ouro.	  Hoje	  tudo	  isso	  se	  faria	  com	  uma	  quadricromia.	  

Este	  é	  o	  programa	  de	  inauguração	  das	  instalações	  da	  Gulbenkian	  que	  foi	  feito	  por	  mim.	  

Estão	  aqui	  uma	  série	  de	  soluções...	  Está	  impresso	  no	  acetato.	  No	  interior	  há	  de	  tudo.	  

Impressão	  em	  tipografia,	  rotogravura,	  offset,	  serigrafia.	  

Estes	  números	  (num	  diagrama)	  foram	  colocados	  aqui	  um	  a	  um,	  o	  que	  hoje	  em	  dia	  não	  seria	  

necessário.	  

A	  rotogravura,	  não	  foi	  muito	  usada	  em	  Portugal	  e	  até	  já	  desapareceu,	  é	  o	  melhor	  processo	  

para	  se	  imprimir	  fotografia.	  Utiliza-‐se	  muito	  por	  todo	  o	  mundo	  mas	  cá	  em	  Portugal	  não,	  

talvez	  devido	  ao	  preço	  e	  à	  dificuldade	  de	  produzir	  o	  cilindro,	  que	  é	  bastante	  difícil	  e	  caro,	  

indicado	  para	  grandes	  tiragens.	  

Mas	  em	  relação	  ao	  programa,	  faltavam	  poucos	  dias	  para	  a	  inauguração	  e	  este	  programa	  não	  

estava	  feito,	  porque	  eles	  também	  não	  o	  tinham	  feito	  e	  eu	  também	  não	  tinha	  podido	  fazê-‐lo	  
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porque	  até	  poucos	  dias	  antes,	  a	  obra	  estava	  cheia	  de	  andaimes.	  Eu	  decidi	  fazer	  uma	  

solarização	  da	  imagem,	  porque	  me	  permitiu	  retocar	  e	  retirar	  daqui	  uma	  série	  de	  coisas	  

indesejadas.	  

Este	  trabalho	  é	  uma	  das	  coisas	  que	  mais	  me	  envaidece,	  mas	  tem	  que	  ser	  contextualizado	  na	  

data	  em	  que	  foi	  produzido.	  Olhando	  à	  luz	  de	  agora,	  não	  tem	  tanto	  valor.	  

Por	  exemplo,	  esta	  edição	  da	  tabacaria	  de	  Fernando	  Pessoa,	  está	  feita	  de	  uma	  maneira	  que	  eu	  

sempre	  gostei	  muito	  de	  fazer	  que	  é	  com	  uma	  tipografia	  muito	  pura.	  Hoje	  em	  dia	  fazia-‐se	  isto	  

muito	  facilmente	  e	  até	  com	  uma	  tipografia	  grunge	  ou	  assim.	  Esta	  não.	  É	  uma	  coisa	  muito	  

linear,	  só	  falta	  ter	  o	  cheiro	  a	  tabaco.	  Este	  livro	  foi	  feito	  para	  a	  Gulbenkian.	  Aliás,	  um	  dos	  

grandes	  Pessoanos	  era	  director	  da	  Gulbenkian.	  Este	  livro,	  até	  pela	  cor	  da	  capa,	  só	  lhe	  faltava	  

ter	  um	  cheiro	  a	  tabaco.	  Isso	  seria	  o	  topo.	  Mas	  a	  minha	  tipografia	  sempre	  foi	  assim,	  muito	  

linear,	  praticamente	  sem	  mudanças	  de	  tipos	  de	  letra.	  Isso	  hoje	  já	  começa	  a	  aparecer	  muito,	  

mas	  nesta	  época	  não	  era	  comum	  utilizar	  um	  só	  tipo	  de	  letra.	  

4. Influências - Para além da sua formação de base, teve algumas figuras que tenham 

influenciado o seu percurso profissional? 

Não,	  penso	  que	  para	  além	  do	  Victor	  Palla	  e	  do	  Sebastião	  Rodrigues,	  não.	  Eles	  foram	  o	  

disparo.	  Eu	  comecei	  a	  achar	  que	  conseguia	  desenhar	  como	  eles,	  e	  julgo	  que	  fui.	  Sempre	  com	  

um	  desenho	  de	  outro	  tipo,	  mas	  fui	  capaz.	  

Quando	  deixei	  de	  ser	  professor	  na	  António	  Arroio	  (deixei	  de	  ser	  porque	  tive	  que	  sair,	  após	  

39	  anos).	  Nesse	  ano	  foi	  feita	  uma	  exposição	  sobre	  a	  minha	  obra	  e	  fizeram	  este	  catálogo.	  Tem	  

os	  trabalhos	  que	  fazia:	  banda	  desenhada,	  ilustração,	  design	  gráfico,	  cartoon,	  caricatura	  e	  

letra.	  

Uma	  das	  coisas	  em	  que	  eu	  trabalhei	  que	  considero	  mais	  importante,	  foi	  o	  jornal	  O	  Tempo,	  

porque	  foi	  onde	  eu	  trabalhei	  durante	  mais	  tempo.	  O	  Expresso	  iniciei-‐o	  e	  tenho	  muito	  prazer	  

em	  ter	  feito	  parte,	  mas	  onde	  fiquei	  mais	  tempo,	  foi	  n’O	  Tempo.	  

Quando	  O	  Tempo	  fez	  um	  ano,	  eu	  fiz	  uma	  caricatura	  com	  todos	  os	  intervenientes,	  entre	  os	  

quais	  estou	  eu.	  É	  um	  desenho	  de	  grande	  dimensão.	  (mostra	  o	  desenho).	  

A	  determinada	  altura,	  eu	  fazia	  uma	  revista	  para	  a	  Embaixada	  Americana,	  que	  se	  chamava	  

Horizonte	  USA,	  que	  saía	  em	  todo	  o	  mundo.	  Havia	  um	  designer	  chefe	  nos	  EUA,	  que	  paginava	  a	  

revista	  e	  enviava	  para	  cá	  e	  nós	  tínhamos	  que	  adaptar	  o	  texto	  português	  àquela	  paginação,	  

fazer	  as	  colagens	  todas	  e	  as	  artes-‐finais.	  Essa	  revista	  tinha	  um	  suplemento	  de	  8	  ou	  16	  

páginas	  só	  de	  Portugal,	  esse	  já	  feito	  por	  mim.	  O	  designer	  dos	  EUA	  considerava	  que	  a	  edição	  

portuguesa	  era	  das	  mais	  bem	  feitas,	  porque	  não	  estragava	  o	  espírito	  original	  da	  revista.	  Ele	  

um	  dia	  veio	  a	  Portugal	  e	  veio	  ao	  meu	  atelier	  e	  adorou	  este	  desenho	  [a	  caricatura	  de	  que	  se	  

falava	  anteriormente].	  Este	  desenho	  tem	  uma	  característica	  que	  foi	  o	  ter	  sido	  feito	  em	  

segredo.	  Levou	  meses	  a	  fazer.	  E	  para	  o	  fazer,	  tive	  que	  ir	  tirando	  fotografias	  às	  pessoas,	  sob	  

os	  mais	  diversos	  pretextos.	  Foi	  uma	  surpresa.	  

	  



7	  

 

- Considera que incorporou no seu trabalho algumas influências do estrangeiro, 

para além das que recolheu em Inglaterra? 

Sim,	  eu	  sou	  um	  “estrangeirado”,	  embora	  hoje	  em	  dia	  defenda	  tudo	  o	  que	  e	  português.	  Eu	  

andava	  sempre	  a	  par	  das	  coisas	  que	  se	  faziam	  lá	  fora.	  

	  

- Como é que essa informação lhe chegava? Comprava revistas, livros? 

Sim,	  comprava	  muitas	  revistas.	  Eu	  tenho	  uma	  paixão	  pela	  leitura	  e	  por	  revistas	  e	  era	  por	  aí	  

que	  eu	  ia	  bebendo	  tudo.	  

	  

- Sentia que o regime político que se vivia antes de 1974 dificultava de alguma 

maneira a prática desta profissão? De que modo? 

Não,	  eu	  penso	  que	  isso	  é	  um	  mito.	  Eu	  participei	  até,	  nos	  jornais,	  a	  fazer	  cartoons	  políticos...	  

Eu	  considero	  que	  não	  havia	  liberdade	  e,	  por	  exemplo,	  as	  mulheres	  ganharam	  uma	  grande	  

liberdade	  com	  a	  mudança	  de	  regime,	  mas	  para	  trás	  quem	  não	  estivesse	  muito	  interessado	  

na	  política,	  normalmente	  singrava.	  

Eu	  até	  fico	  um	  bocado	  zangado	  às	  vezes	  porque	  há	  muita	  informação	  que	  é	  deturpada	  para	  

se	  fazer	  valorizar	  as	  coisas.	  Eu	  não	  estou	  a	  defender	  nada	  da	  ditadura,	  mas	  estou	  a	  falar	  da	  

realidade.	  	  

Por	  exemplo,	  há	  pessoas	  que	  dizem	  que	  quando	  andavam	  na	  escola	  eram	  obrigadas	  a	  ir	  à	  

Mocidade	  Portuguesa.	  Eu	  nunca	  fui	  obrigado	  à	  Mocidade	  Portuguesa.	  E	  com	  13,	  14	  anos	  não	  

tinha	  quaisquer	  convicções	  políticas.	  

Por	  exemplo,	  um	  dos	  meus	  colegas,	  que	  mais	  tarde	  entrou	  na	  banda	  desenhada,	  na	  altura	  

trabalhou	  exaustivamente	  para	  um	  jornal	  que	  era	  da	  Mocidade	  Portuguesa,	  O	  Camarada,	  e	  

hoje	  em	  dia	  diz	  que	  era	  muito	  difícil	  trabalhar	  por	  causa	  do	  regime.	  Penso	  que	  não	  era	  

difícil.	  Quem	  se	  metesse	  em	  problemas	  políticos,	  tinha	  realmente	  dificuldades,	  não	  tinham	  

liberdade	  –	  é	  verdade	  –	  mas	  pode-‐se	  viver	  sem	  intervir.	  Eu	  acho	  que	  devíamos	  intervir.	  

Eu	  como	  ilustrador,	  tive	  uma	  vez	  um	  desenho	  cortado	  pela	  censura.	  Mas	  curiosamente	  não	  

tem	  nada	  a	  ver	  com	  a	  política,	  mas	  sim	  com	  a	  religião.	  Os	  jornais	  naquela	  altura	  tinham	  

muitas	  páginas	  literárias	  e	  muitos	  contos,	  e	  eu	  era	  muito	  amigo	  da	  escritora	  Natércia	  Freire,	  

e	  ela	  achava	  que	  as	  minhas	  ilustrações	  eram	  muito	  boas	  para	  a	  escrita	  dela	  (tenho	  até	  cartas	  

dela	  a	  elogiar-‐me	  e	  ilustrei	  uma	  série	  de	  coisas	  dela	  para	  vários	  jornais).	  Um	  dia	  ela	  

escreveu	  um	  conto	  para	  o	  Comércio	  do	  Porto,	  que	  tinha	  uma	  belíssima	  página	  cultural.	  A	  

história	  do	  conto	  tinha	  a	  ver	  com	  indivíduo	  que	  morre	  e	  durante	  o	  velório	  há	  uma	  série	  de	  

alucinações	  e	  o	  crucifixo	  que	  está	  na	  parede	  cai	  ao	  chão	  e	  há	  alguém	  (não	  sei	  se	  era	  o	  morto)	  

que	  se	  levanta	  (passa-‐se	  qualquer	  coisa	  de	  esquisito)	  e	  que	  dá	  um	  pontapé	  na	  cabeça	  de	  

Cristo.	  Eu	  ilustrei	  essa	  parte	  e	  a	  censura	  cortou,	  embora	  não	  tenha	  cortado	  o	  texto.	  Mas	  o	  

desenho	  também	  não	  foi	  cortado	  por	  inteiro,	  só	  metade.	  

Pelo	  contrário,	  também	  aqui	  há	  dias,	  um	  colega	  meu	  mostrou-‐me	  um	  desenho	  de	  Salazar	  
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feito	  por	  mim.	  Não	  era	  porque	  fosse	  a	  favor	  do	  regime.	  Eu	  desenhava	  para	  o	  jornal	  e	  

pediram-‐me	  para	  fazer	  um	  desenho	  com	  base	  numa	  fotografia,	  e	  eu	  fiz,	  como	  podia	  ter	  feito	  

o	  Eusébio.	  

Eu	  tinha	  os	  meus	  pontos	  de	  vista,	  como	  é	  óbvio,	  mas	  isso	  não	  intervinha	  no	  trabalho.	  

Outra	  coisa	  curiosa,	  eu	  fui	  dos	  rapazes	  que	  andei	  a	  fazer	  ginástica	  na	  inauguração	  do	  Estádio	  

Nacional,	  e	  ainda	  hoje	  não	  sei	  porque	  é	  que	  fui	  escolhido	  para	  tal,	  porque	  eu	  nunca	  fui	  à	  

Mocidade	  Portuguesa.	  Se	  me	  perguntar	  se	  era	  por	  convicção,	  não	  era.	  Não	  ia	  porque	  não	  me	  

dava	  jeito.	  Não	  tinha	  nada	  a	  ver	  com	  política.	  Dizia-‐se	  que	  se	  chumbava	  se	  não	  se	  fosse,	  mas	  

não	  era	  verdade,	  eu	  nunca	  chumbei.	  

Andei	  na	  Machado	  de	  Castro	  durante	  quatro	  anos.	  Chumbei	  de	  propósito	  para	  poder	  ir	  para	  

a	  António	  Arroio,	  onde	  estive	  mais	  três	  anos,	  depois	  tornei-‐me	  professor,	  ainda	  durante	  a	  

ditadura,	  fui	  para	  Londres	  com	  a	  bolsa,	  voltei,	  fui	  novamente	  convidado	  para	  a	  escola,	  mudei	  

as	  disciplinas,	  passei	  a	  dar	  design	  gráfico,	  e	  só	  depois	  foi	  o	  25	  de	  Abril.	  Eu	  estive	  em	  Londres	  

de	  1962,	  63,	  64...	  dez	  anos	  antes.	  Não	  tive	  nenhum	  problema.	  

No	  entanto,	  na	  escola	  assisti	  a	  muita	  coisa,	  mas	  em	  que	  eu	  não	  entrava,	  nem	  me	  opunha	  nem	  

era	  a	  favor,	  joguei	  sempre	  muito	  à	  defesa.	  	  

Tive	  o	  privilégio	  de,	  após	  o	  25	  de	  Abril,	  os	  alunos	  me	  terem	  escolhido	  para	  ser	  dos	  primeiros	  

a	  fazer	  parte	  dos	  conselhos	  directivos.	  Outros	  professores	  foram	  perseguidos,	  mas	  eu	  não	  

tive	  problema	  nenhum.	  

B.	  ACERCA	  DE	  SEBASTIÃO	  RODRIGUES	  

1. 

Caracterização 

do meio / época 

- Como descreve o meio do design nos anos 50/60/70? 

O	  Sebastião	  usufruía	  de	  um	  estatuto	  muito	  especial.	  Porque	  as	  pessoas	  nessa	  altura	  não	  

tinham	  muita	  noção	  do	  que	  era	  esta	  profissão.	  

E	  aqui	  eu	  há	  pouco	  talvez	  tenha	  falhado	  a	  minha	  descrição,	  eu	  ainda	  tentei	  o	  design	  gráfico	  

antes	  de	  ir	  para	  Londres,	  mas	  timidamente,	  porque	  não	  tinha	  bases,	  e	  via	  que	  os	  clientes	  

eram	  terríveis.	  E	  mesmo	  quando	  eu	  voltei,	  ainda	  não	  compreendiam	  as	  coisas	  e	  eram	  

conservadores,	  e	  também	  porque	  estavam	  habituados	  a	  um	  tipo	  de	  trabalho	  que	  era	  feito	  

com	  uma	  determinada	  rotina.	  Tudo	  o	  que	  saísse	  daquilo,	  causava	  confusão	  às	  pessoas.	  O	  

Sebastião	  Rodrigues	  teve	  o	  privilégio,	  não	  direi	  em	  todos	  os	  trabalhos,	  mas	  em	  alguns,	  por	  

exemplo	  para	  a	  Gulbenkian.	  Ele	  foi	  o	  primeiro	  designer	  a	  trabalhar	  para	  a	  Gulbenkian,	  que	  

lhe	  deu	  carta	  branca.	  Ele	  teve	  o	  privilégio	  de	  apanhar	  uma	  pessoa	  excepcional	  a	  dirigir	  a	  

Gulbenkian	  –	  o	  Dr.	  Azeredo	  Perdigão	  e	  principalmente	  a	  mulher,	  a	  Dra.	  Madalena	  Perdigão	  

(com	  quem	  eu,	  aliás,	  tive	  as	  melhores	  relações	  profissionais).	  Ele	  teve	  essa	  oportunidade.	  Os	  

outros	  designers	  sofriam	  bastante	  com	  as	  vontades	  dos	  clientes.	  	  

Mesmo	  quando	  eu	  voltei	  de	  Inglaterra,	  com	  algum	  prestígio,	  porque	  o	  prémio	  foi	  muito	  

badalado	  aqui,	  os	  clientes	  tentavam	  meter-‐se	  nos	  trabalhos.	  

O	  Sebastião	  teve	  sempre	  clientes	  muito	  especiais.	  A	  Gulbenkian,	  o	  Almanaque,	  que	  é	  feito	  
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por	  um	  grupo	  de	  intelectuais	  muito	  específico,	  a	  editora	  Sá	  da	  Costa	  também	  tinha	  à	  frente	  

indivíduos	  muito	  abertos...	  Aí	  talvez	  a	  questão	  da	  política	  tivesse	  influência.	  Mas	  o	  Sebastião	  

Rodrigues	  também	  não	  era	  político.	  

Eu	  nunca	  escolhi	  os	  clientes.	  Trabalhei	  sempre	  para	  todo	  o	  tipo	  de	  clientes.	  Por	  exemplo,	  

trabalhei	  muito	  para	  a	  Flama	  que	  era	  uma	  revista	  muito	  religiosa,	  para	  as	  Novidades,	  que	  

era	  um	  jornal	  católico,	  para	  a	  Renascença	  que	  era	  uma	  emissora	  católica,	  tive	  sempre	  as	  

melhores	  relações,	  mas	  eu	  não	  sou	  um	  crente	  (embora	  seja	  baptizado	  e	  casado	  pela	  igreja).	  

Também	  nunca	  escolhi	  entre	  os	  clientes	  de	  Direita	  e	  de	  Esquerda.	  Eu	  queria	  era	  fazer	  os	  

trabalhos.	  

O	  Jornal	  O	  Tempo	  agora	  aparece	  referido	  como	  de	  direita,	  mas	  eu	  penso	  que	  não	  era,	  penso	  

que	  era	  da	  perfeita	  social	  democracia,	  mas	  teve	  em	  determinada	  altura	  umas	  crónicas	  de	  

Manuel	  Portugal,	  que	  criticava	  tudo	  o	  que	  se	  fazia.	  Essas	  crónicas	  foram	  editadas	  em	  livro	  e	  

foi	  o	  Sebastião	  que	  fez	  as	  capas.	  

O	  Sebastião	  teve	  a	  sorte	  de	  ter	  tido	  aquele	  tipo	  de	  clientes.	  Eu	  tive	  de	  tudo.	  Trabalhei	  muito	  

para	  coisas	  ligadas	  à	  igreja.	  Por	  exemplo,	  na	  última	  versão	  do	  catecismo	  da	  igreja	  católica	  fui	  

eu	  que	  desenhei	  a	  capa,	  tenho	  trabalhos	  para	  o	  Cardoso	  Pires	  também,	  no	  Expresso,	  no	  

Tempo.	  Portanto,	  um	  leque	  muito	  variado.	  

Não	  havia	  design,	  havia	  desenhadores.	  Design	  era	  um	  a	  expressão	  que	  custava	  a	  dizer.	  As	  

pessoas	  não	  sabiam	  o	  que	  era	  design.	  Os	  desenhadores	  faziam	  bonecos,	  criavam	  situações...	  

	  

- Não havia muito a especialização só num ramo do design... 

Não,	  não	  havia.	  

A	  António	  Arroio	  foi	  uma	  das	  primeiras	  escolas	  a	  tratar	  o	  design,	  através	  de	  duas	  pessoas:	  o	  

Lino	  António	  e	  o	  Frederico	  George,	  que	  conseguiram	  colocar	  no	  curriculum	  escolar	  a	  

expressão	  design,	  quando	  as	  Belas-‐Artes	  ainda	  não	  tinham.	  

As	  pessoas	  não	  faziam	  só	  design	  gráfico.	  Por	  exemplo,	  o	  António	  Garcia	  fazia	  	  arquitectura,	  

exposições,	  e	  etc.	  fazer	  só	  design	  gráfico	  era	  praticamente	  impossível.	  Como	  também,	  e	  

pegando	  no	  meu	  primeiro	  amor,	  viver	  das	  histórias	  aos	  quadradinhos	  era	  difícil.	  

Mesmo	  o	  Sebastião	  não	  exclusivamente	  designer	  gráfico.	  Também	  fazia	  exposições	  e	  

montras...	  	  

Naquela	  altura	  o	  desenho	  [design	  gráfico]	  aparecia	  como	  um	  complemento.	  Um	  designer	  era	  

um	  indivíduo	  que	  ia	  ajudar.	  

Posso	  dar-‐lhe	  um	  exemplo.	  Há	  um	  hotel	  na	  Praia	  da	  Rocha	  –	  Hotel	  Algarve	  –	  que	  apareceu	  

em	  1963	  ou	  64,	  ao	  que	  parece	  muito	  forçado	  por	  Salazar,	  que	  queria	  ver	  numa	  praia	  

portuguesa	  um	  hotel	  com	  categoria	  para	  receber	  turistas	  estrangeiros,	  e	  influenciou	  o	  Banco	  

Nacional	  Ultramarino	  a	  financiar	  este	  hotel	  de	  luxo.	  Fui	  eu	  que	  fiz	  toda	  a	  parte	  de	  design	  

gráfico.	  Mas,	  terá	  sido	  o	  arquitecto	  que	  fez	  o	  símbolo,	  e	  eu	  tive	  que	  inserir	  o	  trabalho	  dele	  no	  

meu	  trabalho.	  As	  coisas	  eram	  assim...	  
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E	  voltando	  um	  pouco	  atrás,	  hoje	  em	  dia	  os	  jornais	  são	  feitos	  por	  designers,	  mas	  no	  meu	  

tempo	  os	  jornais	  eram	  feitos	  por	  tipógrafos	  e	  havia	  um	  redactor-‐paginador,	  não	  

desenhador,	  responsável	  pelo	  grafismo.	  Esse	  redactor-‐paginador	  ia	  para	  a	  tipografia	  e	  dava	  

instruções	  aos	  tipógrafos,	  e	  trocavam	  impressões,	  vendo	  o	  que	  ficava	  melhor.	  	  

Este	  meu	  mestre	  Rodrigues	  Alves,	  foi	  o	  primeiro	  indivíduo	  que,	  em	  Portugal,	  achou	  que	  os	  

jornais	  deviam	  ser	  desenhados,	  porque	  um	  conjunto	  tão	  grande	  de	  situações,	  para	  ser	  

agradável	  à	  vista,	  devia	  ser	  desenhado.	  E	  foi	  aí	  que	  ele	  me	  incutiu	  o	  “bichinho”	  do	  design	  

tipográfico.	  

Os	  jornais	  eram	  feitos	  na	  tipografia.	  Como	  eu,	  já	  depois	  de	  vir	  de	  Inglaterra,	  fazia	  o	  Diário	  de	  

Lisboa.	  É	  claro	  que	  eu	  tinha	  um	  plano	  para	  o	  jornal,	  um	  esboço,	  mas	  ali	  tinha	  que	  resolver	  

problemas	  que	  não	  tinha	  previsto,	  e	  que	  surgiam	  com	  o	  texto	  final,	  que	  podia	  ser	  mais	  curto	  

ou	  mais	  extenso	  do	  que	  se	  tinha	  pensado...	  

As	  minhas	  primeiras	  experiências	  em	  desenho	  tipográfico,	  foram	  feitas	  nos	  jornais,	  através	  

do	  mestre	  Rodrigues	  Alves.	  Eu	  começava	  a	  fazer	  páginas.	  Primeiro	  fazia	  a	  página	  de	  cinema,	  

depois	  a	  página	  de...	  	  e	  se	  formos	  ver	  os	  jornais	  dessa	  época	  vamos	  perceber	  que	  a	  página	  de	  

cinema	  não	  tem	  a	  mesma	  base	  das	  outras.	  As	  pessoas	  começavam	  por	  fazer	  uma	  pequena	  

parte	  do	  jornal,	  para	  se	  irem	  habituando.	  

- Que nomes do design gráfico destaca nas décadas de 50 a 70? 

Não	  eram	  muitos.	  António	  Garcia,	  Victor	  Palla	  (o	  Victor	  Palla	  não	  era	  um	  designer	  gráfico,	  

era	  um	  fazedor	  de	  capas)	  Sebastião	  Rodrigues,	  Câmara	  Leme,	  Paulo-‐Guilherme	  (O	  Paulo-‐

Guilherme	  era	  mais	  pelo	  desenho,	  era	  ilustrador...),	  Carlos	  Ribeiro,	  José	  Rocha,	  Fred	  

Kradolfer.	  A	  propósito	  do	  Fred	  Kradolfer,	  ele	  fazia	  montras	  para	  o	  Instituto	  Pasteur,	  e	  nós	  

íamos	  de	  propósito	  ver	  essas	  montras.	  	  

2. 

Caracterização 

pessoal 

- Como contactou com SR? Como o descreveria, a nível pessoal e profissional... 

Eu	  quando	  fazia	  as	  histórias	  em	  quadradinhos	  era	  muito	  amigo	  e	  colega	  do	  José	  Rui	  (que	  

também	  fazia	  histórias	  em	  quadradinhos).	  E	  o	  José	  Rui	  trabalhava	  num	  atelier	  com	  o	  

Sebastião	  Rodrigues.	  Porque	  antigamente	  fazia-‐se	  muito	  isto.	  Eram	  espaços	  grandes	  e	  nós	  

partilhávamos.	  E	  eu	  comecei	  a	  ir	  ao	  atelier	  e	  comecei	  a	  falar	  com	  ele.	  

3. 

Caracterização 

do trabalho  

de SR 

- Como descreveria Sebastião Rodrigues a nível profissional? 

Era	  um	  brilhante	  designer	  gráfico.	  Não	  teria	  uma	  produção	  muito	  grande,	  ele	  era	  muito	  

lento.	  Era	  muito	  calmo,	  até	  na	  maneira	  de	  falar,	  e	  muito	  voltado	  para	  dentro.	  

Por	  exemplo,	  eu	  ia	  muito	  aos	  concertos	  da	  Gulbenkian.	  Ele	  nunca	  iria	  a	  um	  concerto.	  Ele	  

gostava	  era	  de	  ouvir	  os	  seus	  discos	  em	  casa,	  porque	  ele	  dizia	  que	  aquelas	  eram	  execuções	  

perfeitas	  e	  ao	  vivo	  nunca	  eram.	  Não	  era	  um	  indivíduo	  para	  ir	  para	  qualquer	  festa,	  era	  muito	  

reservado,	  dava-‐se	  com	  muito	  poucas	  pessoas,	  não	  era	  expansivo.	  Não	  sei	  se	  teria	  que	  ver	  

com	  a	  doença	  de	  que	  ele	  depois	  teve...	  

Mas	  era	  um	  profissional	  impecável,	  não	  muito	  produtivo.	  Tudo	  levava	  muito	  tempo.	  E	  nós	  
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atribuíamos	  isso	  à	  grande	  ponderação	  que	  ele	  fazia	  sobre	  o	  trabalho.	  Era	  bastante	  

contemplativo.	  

	  

- Que adjectivos utilizaria para descrever o trabalho de Sebastião Rodrigues? 

Bem,	  teria	  que	  ir	  ver	  ao	  dicionário	  tudo	  o	  que	  fosse	  magnífico.	  Tudo	  o	  que	  Sebastião	  

Rodrigues	  fazia	  era	  completamente	  diferente.	  As	  coisas	  eram	  exuberantes	  e	  tinham	  uma	  

expressão	  que	  ele	  não	  tinha,	  até	  na	  maneira	  de	  vestir,	  que	  era	  bastante	  discreta.	  

Eu	  nunca	  tive	  dificuldade	  nenhuma	  em	  falar	  com	  ele.	  Falávamos	  de	  tudo,	  mas	  regra	  geral	  ele	  

era	  pouco	  expansivo.	  

  

- O que pensava da revista “Almanaque”? De que forma avalia a sua organização 

gráfica e a sua personalidade visual, comparativamente com outras revistas que 

existiam na época.  

Eu	  tenho	  pouca	  noção	  do	  Almanaque.	  Sei	  que	  era	  formidável	  mas	  eu	  não	  tive	  contacto.	  Julgo	  

que	  foi	  na	  época	  em	  que	  eu	  não	  estive	  cá...	  vi	  depois	  algumas	  coisas	  que	  achei	  sensacionais,	  

sobretudo	  porque	  estão	  deslocadas	  no	  tempo.	  Naquela	  altura	  não	  era	  aquilo	  que	  se	  fazia	  cá.	  

Mas	  na	  altura	  não	  tive	  grande	  contacto	  com	  o	  Almanaque.	  Tive	  com	  outros	  trabalhos	  dele.	  E	  

ele	  também	  pintava.	  Fez	  uma	  vez	  uma	  exposição	  na	  Avenida	  da	  Liberdade...	  Ele	  não	  era	  um	  

grande	  desenhador.	  Era	  o	  perfeito	  designer	  gráfico.	  Numa	  entrevista,	  o	  Henrique	  Cayatte	  diz	  

que	  o	  designer	  gráfico	  não	  é	  um	  artista.	  O	  Sebastião	  era	  de	  facto	  um	  designer	  gráfico.	  Tinha	  

um	  sentido	  de	  síntese	  muito	  grande.	  

Influências 

 

- Como descreveria as referências culturais de Sebastião 

Rodrigues? 

Sebastião	  Rodrigues	  era	  uma	  pessoa	  culta.	  Lia	  muito	  e	  estava	  a	  par	  das	  

coisas.	  

	  

- E acha que ele recebia influência de outros designers? 

Isso	  acredito	  que	  sim.	  Não	  sei	  quais,	  mas	  de	  certeza.	  Ele	  era	  um	  grande	  

leitor	  da	  Upper	  and	  Lower	  Case	  (do	  Herbert	  Lubalin).	  

	  

- E acha que essas influências eram do estrangeiro? 

Sim,	  porque	  cá	  não	  havia...	  Ele	  podia	  considerar-‐se	  único.	  	  

O	  Victor	  Palla,	  embora	  fizesse	  capas	  muito	  bonitas,	  era	  outra	  coisa.	  Era	  

mais	  ilustrador,	  com	  um	  grafismo	  adorável.	  Na	  utilização	  da	  letra,	  por	  

exemplo,	  o	  Victor	  Palla	  fica	  muito	  aquém	  do	  Sebastião.	  O	  Sebastião	  tinha	  

uma	  noção	  muito	  mais	  tipográfica.	  Aliás,	  ele	  tem	  coisas	  só	  com	  tipografia,	  

verdadeiramente	  espantosas.	  E	  numa	  época	  em	  que	  isto	  não	  era	  fácil.	  Hoje	  

tudo	  isto	  é	  possível,	  e	  já	  não	  digo	  hoje,	  quando	  entramos	  na	  
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fotocomposição,	  tudo	  se	  torna	  possível.	  E	  naquela	  altura	  era	  tudo	  mais	  

difícil.	  

Por	  exemplo,	  os	  cartazes	  que	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  fez	  para	  a	  Gulbenkian	  

nos	  primeiros	  anos	  para	  uma	  série	  de	  festivais	  de	  música,	  eram	  coisas	  

espantosas	  com	  um	  grande	  trabalho	  de	  recorte	  e	  de	  montagem,	  que	  hoje	  

seria	  possível	  fazer	  facilmente	  com	  os	  programas	  informáticos.	  Naquela	  

altura	  ele	  tirava	  provas	  fotográficas,	  colava,	  juntava,	  unia,	  fazia	  as	  

montagens	  finais.	  

	  

- SR tinha uma série de elementos que utilizava recorrentemente 

(olhos, pássaros, sóis,...). Quer comentar estas recorrências? O que 

pensa disso? 

O	  melhor	  possível.	  Era	  um	  espírito	  inovador	  para	  a	  época.	  Ia	  buscar	  

elementos...	  provavelmente	  tiraria	  os	  olhos	  de	  alguma	  coisa	  proveniente	  do	  

Egipto,	  tiraria	  o	  sol	  de	  outra	  fonte...	  Sebastião	  Rodrigues	  não	  era	  um	  

indivíduo	  que	  copiasse,	  mas	  bebia	  de	  certeza	  em	  vários	  artistas	  

estrangeiros,	  particularmente	  os	  americanos,	  que	  eram	  naquela	  altura	  os	  

mais	  apreciados.	  Embora	  na	  década	  de	  60,	  quando	  eu	  fui	  para	  Londres,	  

fosse	  o	  inglês	  o	  melhor	  design	  gráfico.	  Mas	  ele	  era	  americano.	  	  

	  

- Sebastião Rodrigues “apropria-se da arte popular” e da 

etnografia. Isto era normal naquela altura? 

Não,	  era	  uma	  coisa	  dele.	  Aliás,	  naquela	  altura	  até	  lhe	  digo	  que	  se	  tratava	  

muito	  mal	  a	  arte	  popular.	  Há	  um	  período	  em	  que	  se	  tratou	  muito	  bem,	  que	  

corresponde	  à	  fase	  em	  que	  foi	  construído	  o	  Museu	  de	  Arte	  Popular	  e	  tudo	  

isso.	  Mas	  depois	  entrou-‐se	  numa	  fase	  em	  que	  até	  se	  detestava.	  O	  mundo	  vai	  

mudando	  muito.	  

Processo  

 

- Considera que Sebastião Rodrigues tinha um estilo? 

Sim,	  tinha	  um	  estilo	  que	  era	  facilmente	  identificável.	  	  

	  

- Que características considera que definiam esse estilo de SR? 

Sim...	  eram	  planos	  muito	  lisos,	  cores	  sólidas,	  muitas	  vezes	  trabalhados,	  mas	  

sempre	  com	  base	  numa	  coisa	  pura.	  Era	  muito	  bidimensional.	  Estou	  a	  

lembrar-‐me	  do	  cartaz	  para	  um	  festival	  de	  música	  para	  a	  Gulbenkian,	  em	  

que	  ele	  pegou	  num	  elemento	  e	  repetiu	  várias	  vezes.	  Com	  os	  elementos	  a	  

preto	  sobre	  fundo	  azul	  forte	  e	  letras	  a	  branco.	  

O	  Sebastião	  começou	  por	  fazer	  tudo	  da	  Gulbenkian,	  mas	  a	  fundação	  

começou	  a	  crescer	  muito	  e	  ele	  tinha	  um	  ritmo	  de	  trabalho	  lento.	  Então,	  ele	  
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perguntou-‐me	  se	  eu	  queria	  fazer	  os	  trabalhos	  para	  o	  Serviço	  de	  Música.	  

Felizmente,	  dei-‐me	  o	  melhor	  possível	  com	  a	  Dra.	  Madalena	  Perdigão,	  e	  

todas	  as	  pessoas	  do	  Serviço	  de	  Música	  me	  aceitaram	  bem.	  Eu	  era	  diferente	  

dele.	  

Ele	  era	  muito	  lento	  a	  trabalhar,	  não	  era	  uma	  pessoa	  muito	  dada	  para	  a	  

maioria	  das	  pessoas,	  mas	  com	  quem	  ele	  gostava,	  era	  muito	  dado.	  E,	  não	  

tenho	  a	  certeza,	  mas	  acho	  que	  pedia	  muito	  pouco	  pelos	  seus	  trabalhos.	  Não	  

valorizava	  muito	  o	  seu	  trabalho.	  Era	  pouco	  ambicioso,	  bastante	  simples.	  

	  

- Pensa que o trabalho de SR se distinguia do trabalho dos outros 

designers da época? Porquê? 

Sim,	  penso	  que	  se	  distinguia	  pela	  linguagem	  que	  era	  única.	  Mas	  não	  seria	  

absoluto,	  havia	  indivíduos	  que	  poderiam	  não	  gostar,	  mas	  uma	  certa	  classe	  

de	  pessoas	  achava	  que	  aquilo	  era	  o	  máximo.	  

O	  Sebastião	  tinha	  um	  estatuto	  diferente.	  Por	  exemplo,	  a	  capa	  do	  livro	  “A	  

Poesia	  Portuguesa	  Contemporânea”	  para	  a	  Sá	  da	  Costa,	  eu	  considerei	  na	  

altura	  que	  foi	  infeliz.	  Agora	  atribuo	  a	  um	  princípio	  da	  doença,	  mas	  na	  altura	  

confesso	  que	  não	  gostei.	  Os	  próprios	  responsáveis	  pela	  Sá	  da	  Costa	  não	  

gostaram	  da	  capa,	  mas	  como	  era	  feita	  pelo	  Sebastião,	  eles	  aceitaram,	  

porque	  aceitavam	  tudo.	  

Finalização -‐	  Há	  mais	  alguma	  informação	  que	  queira	  referir?	  	  

	  

Indagar	  da	  disponibilidade	  do	  entrevistado	  saber	  de	  outras	  pessoas	  cuja	  opinião	  seja	  relevante	  

para	  este	  estudo.	  

	  



1	  

FONSECA	  E	  COSTA,	  José.	  Entrevista	  realizada	  pela	  autora.	  Lisboa:	  2012.	  	  

A.	  ACERCA	  DOS	  ENTREVISTADOS	  

Identificação	   Nome	  do	  entrevistado:	  José	  Fonseca	  e	  Costa	  

Local	  da	  entrevista:	  Rua	  Bernardo	  Lima,	  n.º	  35,	  Lisboa	  

Data:	  05/09/2012	  

Caracterização	  	  

do	  meio	  /	  época	  

(Anos	  50,	  60	  e	  70)	  

(...)	  Eu	  não	  sou	  propriamente	  um	  especialista	  daquilo	  a	  que	  hoje	  em	  dia	  se	  chama	  o	  

design.	  Para	  mim	  eu	  acho	  que	  ele	  próprio	  [Sebastião	  Rodrigues]	  se	  ouvisse	  a	  palavra	  

ficaria	  escandalizado,	  porque	  ele	  era	  a	  pessoa	  mais	  despretensiosa	  do	  mundo.	  Aliás	  a	  

palavra	  [designer]	  a	  mim	  irrita-‐me	  um	  bocadinho.	  Ele	  era	  sobretudo	  um	  self	  made	  

men,	  era	  um	  homem	  que	  se	  formou	  a	  si	  mesmo,	  era	  um	  tipo	  com	  um	  talento	  

absolutamente	  incrível	  e	  o	  que	  ele	  achava	  que	  era,	  era	  um	  excelente	  técnico	  de	  artes	  

gráficas.	  Tinha	  uma	  imaginação	  muito	  centrada	  para	  as	  experiências	  que	  ele	  próprio	  

tinha	  vivido	  e	  para	  as	  coisas	  que	  imaginava.	  Entretanto	  o	  mundo	  deu	  muitas	  voltas,	  

evoluiu	  muito	  e	  hoje	  em	  dia	  estamos	  noutro	  mundo.	  Há	  uma	  série	  de	  gente	  de	  quem	  

eu	  acho	  que	  o	  Sebastião	  se	  riria	  muito,	  se	  estivesse	  vivo,	  porque	  uma	  das	  coisas	  que	  

ele	  gostava	  de	  fazer	  era	  rir-‐se.	  	  

Eu	  pude	  conhecê-‐lo	  razoavelmente	  por	  duas	  razões:	  tínhamos	  um	  grande	  amigo	  

comum	  que	  era	  o	  	  José	  Cardoso	  Pires,	  eu	  acho	  que	  o	  conheci	  por	  intermédio	  do	  José	  

Cardoso	  Pires,	  e	  outro	  que	  era	  o	  Manuel	  Rodrigues	  com	  quem	  ele	  trabalhou	  (...).	  O	  

Manuel	  Rodrigues	  morreu	  muito	  novo,	  mas	  era	  um	  homem	  fora	  de	  série	  e	  eu	  creio	  

que	  exacerbou	  no	  Sebastião	  uma	  enorme	  influência,	  porque	  o	  Manuel	  era	  uma	  pessoa	  

um	  bocadinho	  mais	  requintada	  mais	  refinada	  talvez,	  do	  que	  o	  Sebastião.	  

Pude	  conhecê-‐lo	  um	  bocadinho	  melhor	  porque	  em	  1960	  eu	  e	  um	  grupo	  de	  colegas	  

meus,	  eu	  tinha	  andado	  na	  faculdade	  de	  direito,	  éramos	  três/quatro,	  comprámos	  a	  

editora	  “Arcádia”.	  Tendo	  comprado	  a	  editora	  “Arcádia”,	  os	  meus	  amigos	  que	  eram	  o	  

José	  Cardoso	  Pires,	  o	  Castro	  Soromenho	  que	  ainda	  estava	  cá,	  passaram-‐se	  para	  a	  

editora	  “Arcádia”.	  O	  José	  Cardoso	  Pires	  era	  da	  Ulisseia	  onde	  estava	  o	  Magalhães	  de	  

quem	  ele	  era	  amigo.	  Na	  Ulisseia	  passaram-‐se	  coisas	  extraordinárias.	  Uma	  das	  

melhores	  coisas	  que	  se	  fizeram	  neste	  país	  foi	  o	  Almanaque	  e	  foi	  feito	  pelo	  Magalhães	  

e	  pelo	  José	  Cardoso	  Pires	  com	  a	  colaboração	  de	  homens	  excepcionais	  caras	  do	  João	  

Abel	  Manta	  que	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  admirava	  muito,	  porque	  o	  João	  Abel	  Manta	  

estava	  nos	  antípodas	  do	  Sebastião.	  O	  João	  Abel	  Manta,	  não	  confundir	  com	  Abel	  Manta,	  

que	  era	  o	  pai	  dele,	  um	  grande	  artista	  gráfico,	  pintor,	  desenhador	  e	  várias	  coisas.	  É	  um	  

homem	  de	  uma	  cultura	  absolutamente	  enciclopédica,	  é	  um	  homem	  de	  cultura	  mas	  é	  

um	  homem	  que	  não	  é	  exíguo,	  é	  um	  homem	  que	  a	  tem	  e	  que	  a	  partilha	  com	  quem	  vai	  

conhecendo.	  Além	  disso,	  é	  um	  sonhador	  absolutamente	  excepcional,	  extraordinário.	  
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As	  grandes	  coisas	  do	  Almanaque	  foram	  feitas	  por	  ele	  e	  pelo	  Sebastião,	  mais	  pelo	  

Sebastião.	  O	  João	  Abel	  sendo	  um	  homem	  de	  uma	  enorme	  cultura,	  era	  um	  erudito,	  não	  

exibe	  isso,	  não	  atura	  com	  isso	  à	  cara	  das	  pessoas	  como	  acontece	  muitas	  vezes	  neste	  

país.	  A	  casa	  do	  João	  Abel	  era	  o	  ponto	  de	  encontro	  de	  uma	  data	  de	  gente	  muito	  

interessante,	  o	  caso	  do	  José	  Cardoso	  Pires	  que	  levava	  para	  lá	  o	  Sebastião,	  o	  Rolando	  

Sá	  Nogueira	  e	  uma	  data	  de	  gente,	  o	  Alexandre	  O´Neill.	  Pessoas	  com	  o	  mesmo	  sentido	  

sarcástico	  de	  olhar	  para	  a	  realidade	  portuguesa	  e	  ligadas	  por	  uma	  salutar	  

implantação	  contra	  o	  regime	  instituído,	  contra	  o	  fascismo,	  coisa	  que	  o	  Sebastião	  não	  

exibia	  muito	  pois	  ele	  não	  era	  propriamente	  um	  activista	  político,	  como	  terão	  sido	  

alguns	  dos	  outros,	  mas	  era	  um	  homem	  que	  claramente	  tinha	  feito	  a	  sua	  opção.	  (...)	  

Tinha	  um	  enorme	  sentido	  de	  humor,	  gostava	  muito	  de	  viver,	  tinha	  imensa	  piada.	  

	  

	  

- Como descreve o meio sociocultural em Lisboa nos anos 50, 60 e 70? 

O	  meio	  sociocultural	  Lisboeta	  dessa	  altura	  não	  tinha	  nada	  a	  ver	  com	  o	  monstruoso	  

analfabetismo	  em	  que	  vivemos	  hoje.	  Era	  um	  meio	  mais	  pequeno	  as	  pessoas	  

conheciam-‐se	  todas,	  quer	  os	  que	  estavam	  de	  um	  lado,	  quer	  os	  que	  estavam	  do	  outro.	  	  

Nessa	  altura	  havia	  dois	  mundos.	  Havia	  o	  mundos	  dos	  que	  estavam	  com	  o	  regime	  e	  o	  

mundo	  dos	  que	  estavam	  contra	  o	  regime.	  Essa	  coisa	  de	  estar	  contra	  o	  regime	  era	  

muito	  forte	  para	  juntar	  as	  pessoas.	  As	  pessoas	  da	  cultura,	  de	  um	  modo	  geral,	  estavam	  

desse	  lado	  embora	  houvesse	  gente	  muita	  culta	  que	  estivesse	  do	  outro	  lado.	  Havendo	  

uma	  espécie	  de	  terra	  de	  ninguém	  onde	  estavam	  pessoas	  interessantíssimas,	  

extraordinariamente	  interessantes	  mesmo,	  que	  por	  uma	  razão	  que	  eu	  não	  vou	  

classificar	  não	  se	  metiam	  na	  coisa	  política,	  mas	  que	  no	  fundo	  acabaram	  por	  fazer	  obra	  

que	  se	  inscrevia	  nitidamente	  contra	  o	  regime	  que	  era	  uma	  coisa	  tenebrosa.	  Estou	  a	  

lembrar-‐me	  de	  um	  grande	  poeta	  e	  escritor	  chamado	  Vitorino	  Nemésio	  que	  escreveu	  

talvez	  um	  dos...é	  capaz	  de	  ser	  o	  melhor	  romance	  da	  literatura	  portuguesa.	  O	  Nemésio	  

que	  aparecia	  a	  falar	  na	  televisão.	  A	  televisão	  era	  o	  órgão	  por	  excelência	  de	  

propaganda	  do	  fascismo,	  mas	  o	  Nemésio	  falava	  na	  televisão	  e	  o	  que	  o	  Nemésio	  dizia	  

na	  televisão	  com	  aquela	  maneira	  de	  dizer	  do	  Nemésio,	  com	  a	  sua	  maneira	  

atrapalhada	  de	  falar,	  era	  de	  tal	  maneira	  extraordinária	  que	  não	  era	  favorável	  ao	  

regime	  (...)	  Mas	  ele	  dizia	  aquilo	  de	  uma	  maneira	  tal,	  que	  as	  pessoas	  não	  podiam	  

agarrar	  nele	  e	  pô-‐lo	  na	  rua.	  De	  maneira	  que,	  era	  muito	  mais	  interessante.	  As	  pessoas	  

comunicavam	  muito	  mais,	  tinham	  muito	  mais	  possibilidades	  de	  escrever	  em	  

determinados	  sítios	  do	  que	  têm	  agora.	  Agora,	  há	  uma	  quantidade	  de	  coisas	  

inacessíveis	  a	  quem	  queira	  exprimir-‐se.	  Os	  jornais	  é	  a	  primeira	  coisa.	  As	  televisões.	  

Nas	  televisões	  só	  entram	  determinados	  indivíduos.	  Sabe-‐se	  muito	  pouco,	  sabe-‐se	  

muito	  pouco...	  
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Havia	  nessa	  altura,	  por	  parte	  das	  pessoas,	  um	  conhecimento	  das	  coisas	  e	  uma	  

vontade	  de	  aprofundar	  o	  conhecimento	  que	  hoje	  em	  dia	  não	  encontra.	  Não	  obstante	  

de	  haver	  uma	  censura	  terrível,	  e	  essa	  censura	  exercia-‐se	  das	  maneiras	  mais	  diversas.	  

Por	  exemplo	  em	  relação	  à	  literatura	  não	  havia	  censura	  prévia,	  fazia-‐se	  depois	  do	  livro	  

estar	  publicado.	  No	  que	  respeita	  ao	  cinema,	  a	  censura	  fazia-‐se	  sobre	  os	  filmes	  

exibidos.	  Filmes	  que	  fossem	  proibidos,	  não	  eram	  assim	  muitos.	  Filmes	  com	  cortes	  

eram	  quase	  todos.	  No	  entanto,	  chegaram	  a	  Portugal	  nessa	  altura	  parte	  dos	  grandes	  

filmes.	  Quando	  se	  pensa	  no	  regime	  que	  havia,	  fica-‐se	  espantado	  como	  é	  que	  esses	  

filmes	  chegaram	  cá.	  A	  verdade	  é	  que	  chegaram	  e	  com	  cortes	  que	  eram	  feitos	  por	  uma	  

censura	  constituída	  por	  coronéis	  do	  exercito	  e	  por	  padres.	  No	  que	  diz	  respeito	  à	  

literatura,	  aquilo	  que	  se	  publicava	  passou	  a	  partir	  de	  certa	  altura	  a	  ter	  um	  tratamento	  

por	  parte	  dos	  editores	  que	  levou	  ao	  desenvolvimento	  das	  artes	  gráficas	  da	  

composição	  de	  um	  livro	  e	  é	  aí	  assim,	  que	  o	  Sebastião	  se	  destaca	  como	  autor	  de	  capas	  

absolutamente	  extraordinárias	  que	  tinham	  uma	  característica.	  É	  que	  essas	  capas	  

tinham	  a	  ver	  com	  aquilo	  que	  o	  romance	  não	  tem.	  Era	  uma	  das	  coisas	  que	  o	  Sebastião	  

fazia	  com	  acuidade,	  com	  muita	  atenção.	  	  

(...)	  Hoje	  em	  dia	  vê	  por	  exemplo	  o	  que	  se	  passa	  nessa	  matéria	  de	  capas	  de	  livros	  e	  faz-‐

se	  mais	  ou	  menos	  não	  importa	  o	  quê.	  A	  maior	  parte	  das	  capas	  não	  têm	  nada	  a	  ver	  

com	  aquilo	  que	  depois	  vai	  ler	  (...)	  As	  pessoas	  nessa	  altura,	  e	  o	  Sebastião	  é	  um	  exemplo	  

disso,	  tinham	  uma	  formação,	  uma	  preparação	  técnica	  absolutamente	  extraordinária	  e	  

bastante	  humilde.	  Eles	  começaram	  por	  aprender	  as	  coisas	  mais	  elementares	  que	  hoje	  

em	  dia	  as	  pessoas	  que	  fazem	  essas	  artes	  não	  dominam	  sequer,	  nem	  querem	  

aprender.	  O	  Sebastião	  dominava	  tudo	  e	  fez	  tudo.	  O	  Sebastião	  trabalhou	  durante	  anos	  

numa	  coisa	  que	  existiu	  neste	  país,	  uma	  agência	  de	  publicidade	  que	  era	  a	  agência	  

comercial	  do	  Sr.	  Leitão,	  chamada	  agência	  de	  publicidade	  artística	  (...)	  Teve	  a	  

preocupação	  de	  contratar	  para	  trabalhar	  na	  sua	  agência	  de	  publicidade,	  eram	  mais	  ou	  

menos	  os	  começos	  da	  publicidade,	  pessoas	  altamente	  competentes	  e	  com	  muita	  

imaginação,	  como	  era	  o	  caso	  do	  Sebastião.	  Tendo	  feito	  propostas	  aos	  seus	  clientes	  

que	  eram	  extraordinárias.	  Eu	  lembro-‐me...os	  bilhetes	  que	  se	  vendiam	  nos	  comboios,	  

no	  verso	  tinham	  propaganda	  a	  alguns	  produtos	  que	  a	  APA	  tinha	  feito.	  E	  o	  Sebastião	  

fartou-‐se	  de	  trabalhar	  nessas	  coisas	  que	  eram	  coisas	  interessantíssimas.	  Coisas	  que	  

hoje	  em	  dia	  não	  fazem	  sentido	  nenhum,	  certamente	  que	  vão	  desaparecer	  se	  é	  que	  já	  

não	  desapareceram.	  Mas	  que	  acho	  que	  era	  bom	  que	  fossem	  guardadas,	  que	  fossem	  

preservadas	  (...)	  Hoje	  em	  dia	  não	  tem	  nada	  disso.	  As	  pessoas	  não	  sabem	  essas	  coisas	  

elementares	  que	  o	  Sebastião	  fazia.	  O	  Sebastião	  era,	  e	  tinha	  muito	  orgulho	  nisso,	  eu	  

tenho	  a	  impressão	  que	  se	  você	  pudesse	  falar	  com	  ele,	  ele	  se	  apresentaria	  como	  um	  

operário	  especializado	  nessas	  coisas.	  Possuidor	  de	  uma	  imaginação	  extraordinária.	  

Imaginação	  essa	  que	  tinha	  sempre	  a	  ver	  com	  aquilo	  que	  ele	  tinha	  que	  mostrar	  aos	  
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outros,	  no	  fundo	  ele	  tinha	  que	  mostrar	  coisas	  aos	  outros,	  tinha	  que	  apresentar	  coisas	  

aos	  outros	  mas	  que	  vinham	  muito	  da	  fantasia	  dele.	  

	  

Contacto	  com	  	  

o	  design	  

-‐	  Como	  se	  apercebeu	  de	  que	  havia	  profissionais	  da	  área	  que	  hoje	  se	  chama	  design?	  	  

Eu	  não	  sou	  de	  Lisboa.	  Cheguei	  a	  Lisboa	  com	  onze	  anos	  de	  idade	  e	  vinha	  de	  África.	  Até	  

aos	  onze	  anos	  de	  idade	  eu	  vivi	  no	  meio	  do	  mato.	  Vivi	  numa	  terra	  no	  interior	  de	  

Angola	  a	  1800	  metros	  de	  altitude	  e	  a	  minha	  formação	  fez-‐se	  muito	  vendo	  filmes	  que	  

chegaram	  aquela	  terra	  vindo	  do	  litoral,	  às	  quartas	  feiras	  e	  aos	  domingos.	  Portanto,	  

toda	  a	  gente	  que	  morava	  naquela	  terra	  desde	  a	  mais	  tenra	  idade	  era	  levada	  para	  o	  

cinema	  e	  via	  filmes,	  portanto,	  eu	  via	  filme.	  Além	  de	  ver	  filmes	  eu	  vivia	  no	  meio	  de	  

uma	  natureza	  exuberante	  e	  recebíamos	  uma	  quantidade	  de	  revistas.	  Recebíamos	  em	  

casa,	  na	  casa	  dos	  meus	  pais	  e	  também	  dos	  meus	  avós,	  que	  vinham	  de	  Portugal	  e	  do	  

Brasil	  que	  alimentavam	  muito	  a	  nossa	  imaginação.	  Eu	  lembro-‐me	  de	  algumas	  que	  

chegavam	  lá.	  E	  depois	  aqui	  quando	  vim	  para	  o	  que	  se	  chamava	  a	  metrópole,	  pude	  

conhecer	  melhor,	  como	  era	  o	  caso	  do	  “mosquito”	  e	  dessas	  coisas	  todas	  (...)	  Digamos	  

que	  eu	  sempre	  me	  interessei	  pelo	  que	  aquilo	  que	  mais	  tarde	  vim	  a	  saber	  que	  eram	  as	  

coisas	  gráficas,	  as	  artes	  visuais.	  Sempre	  me	  interessei	  muito	  por	  essas	  coisas.	  (...)	  A	  

minha	  primeira	  reação	  a	  cidade	  de	  Lisboa	  foi	  estranhíssima,	  não	  gostei	  nada.	  Achava	  

assim	  uma	  coisa	  horrível,	  mas	  comecei	  a	  descobrir	  que	  havia	  em	  Lisboa	  sítios	  

extraordinários	  onde	  podia	  comprar	  coisas	  que	  me	  interessavam.	  Revistas	  e	  livros	  

que	  eu	  lia	  e	  sobretudo	  uma	  séria	  de	  sítios	  onde	  podia	  ver	  filmes.	  Havia	  então	  em	  

Lisboa	  os	  chamados	  cinemas	  de	  bairro,	  cinemas	  de	  reprise	  (...)	  As	  sessões	  começavam	  

à	  tarde	  e	  eram	  sessões	  duplas	  (...)	  Via	  um	  filme	  de	  cowboys	  e	  depois	  um	  filme	  dito	  

sério.	  Eu	  ia	  a	  essas	  sessões.	  Tinha	  aulas	  de	  manhã	  e	  à	  tarde	  	  e	  ia	  a	  essas	  sessões	  e	  ás	  

vezes	  ainda	  ia	  ao	  cinema	  à	  noite.	  De	  maneira	  que,	  eu	  sempre	  fui	  muito	  puxado	  para	  

ver	  essas	  coisas.	  Interessava-‐me	  muito	  por	  coisas	  literárias	  e	  quando	  mais	  tarde,	  

depois	  de	  terminado	  o	  liceu,	  entrei	  para	  a	  faculdade,	  comecei	  a	  relacionar-‐me	  com	  

uma	  pessoa	  principalmente	  com	  (...)	  Rui	  Guedes	  da	  Silva	  que	  me	  iniciou	  na	  leitura	  das	  

revistas	  de	  cinema	  que	  ele	  compravam	  e	  vinham	  de	  Inglaterra	  ou	  de	  Itália.	  Ainda	  não	  

eram	  as	  revistas	  francesas,	  era	  o	  “Sight	  and	  Sound”	  e	  o	  “Cinema	  Nuovo”	  Revistas	  que	  

tinham	  uma	  composição	  gráfica	  absolutamente	  extraordinária,	  fantástica.	  Essas	  

coisas	  sempre	  me	  interessaram.	  Quando	  mais	  tarde	  comecei	  a	  relacionar-‐me	  com	  

pessoas	  como	  o	  José	  Cardoso	  Pires,	  o	  Alexandre	  O´Neil,	  o	  João	  Abel	  Manta	  e	  depois	  o	  

Manuel	  Rodrigues	  e	  quando	  comecei	  a	  trabalhar	  em	  publicidade	  –	  a	  certa	  altura,	  para	  

ganhar	  a	  vida,	  comecei	  a	  fazer	  filmes	  de	  publicidade	  (...)	  Interessava-‐me	  pelas	  coisas	  

gráficas.	  Tinha	  de	  trabalhar	  muitas	  vezes	  com	  artistas	  gráficos.	  Um	  deles	  autor	  desses	  

extraordinários	  cartazes	  do	  MRPP,	  o	  Guilherme	  Lopes	  Alves	  (...).	  Em	  termos	  de	  

propaganda	  política	  são	  com	  certeza	  os	  cartazes	  mais	  extraordinários	  que	  já	  se	  viu.	  
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Não	  sei	  se	  foram	  eficazes	  ou	  não,	  agora	  que	  eram	  extraordinários	  eram.	  Sempre	  me	  

interessaram	  essas	  coisas.	  E	  sempre	  me	  interessou	  a	  arquitectura.	  Um	  dos	  grandes	  

prazeres	  que	  eu	  tinha	  era	  o	  de	  andar	  à	  descoberta	  de	  prédios	  que	  me	  interessassem	  e	  

que	  eu	  achava	  bonitos	  e	  mais	  tarde	  verifiquei	  que	  esses	  prédios	  que	  achava	  bonitos	  

tinham	  autores	  que	  se	  chamavam	  Ventura	  Terra,	  Cassiano	  Moreira	  (...).	  A	  arquitetura	  

também	  era	  uma	  coisa	  que	  me	  interessava	  muito.	  Comecei	  a	  frequentar	  o	  mundo	  

composto	  pelas	  pessoas	  que	  eram	  de	  certo	  modo	  os	  autores	  das	  coisas	  que	  me	  

interessavam.	  Uma	  delas	  foi	  o	  Sebastião.	  Um	  homem	  de	  uma	  extrema	  simplicidade,	  

sempre	  sorridente	  com	  um	  sentido	  de	  humor	  prodigioso,	  aliás	  que	  todos	  tinham.	  Era	  

uma	  característica	  do	  grupo	  do	  Almanaque.	  Eu	  era	  muito	  mais	  novo	  que	  eles,	  mas	  

andava	  com	  eles...	  

	  

- E para além do nome de Sebastião Rodrigues recorda-se de mais algum 

nome de designers no meio Lisboeta?  

Recordo-‐me	  principalmente	  do	  Sebastião.	  Havia	  outros,	  mas	  você	  via	  uma	  capa	  do	  

Sebastião	  e	  sabia	  que	  era	  dele.	  (...)	  Depois	  pude	  lidar	  com	  José	  Brandão,	  que	  também	  

tem	  um	  estilo	  próprio,	  muito	  marcado,	  muito	  característico	  e	  uma	  capacidade	  de	  

invenção	  e	  de	  interpretação	  das	  coisas	  que	  lhe	  propõem,	  de	  uma	  enorme	  certeza.	  Por	  

exemplo,	  aquele	  cartaz	  que	  ele	  fez	  para	  o	  “Kilas”	  e	  outro	  que	  ele	  fez	  para	  o	  “Sem	  

sombra	  de	  pecado”	  são	  coisas	  muitíssimo	  bem	  imaginadas.	  Há	  outro	  que	  ele	  fez	  para	  

um	  filme	  difícil	  que	  era	  “Os	  cornos	  de	  Cronos”	  que	  era	  uma	  coisa	  com	  uma	  força	  

incrível	  e	  que	  interpreta	  perfeitamente	  o	  filme	  que	  é	  baseado	  num	  romance	  de	  um	  

grande	  escritor,	  lamentavelmente	  esquecido,	  mas	  que	  é	  para	  mim	  um	  dos	  grandes	  

escritores	  portugueses,	  que	  se	  chama	  Américo	  Guerreiro	  de	  Sousa.	  O	  Américo	  

Guerreiro	  de	  Sousa	  escreveu	  alguns	  dos	  romances	  mais	  importantes	  da	  literatura	  

portuguesa	  e	  ninguém	  fala	  nele.	  Numa	  altura	  em	  que	  se	  fala	  tanto	  de	  escritores	  que	  

não	  valem	  um	  “caracol”	  não	  valem	  um	  “tostão”,	  esquecem-‐se	  de	  um	  homem	  que	  terá	  

feito	  com	  os	  seus	  romances	  o	  retrato	  mais	  completo	  e	  mais	  profundo	  e	  a	  melhor	  

interpretação	  das	  coisas	  deste	  país,	  através	  dos	  romances	  que	  escreveu:	  “O	  Rei	  dos	  

Lumes”;	  “Os	  Cornos	  de	  Cronos”,	  são	  dois	  bons	  exemplos	  disso,	  da	  vida	  urbana	  

principalmente.	  Era	  um	  homem,	  ainda	  por	  cima,	  com	  uma	  formação	  literária	  e	  

académica	  que	  o	  levaram	  a	  estudar	  a	  fundo	  determinados	  aspectos	  da	  literatura	  

portuguesa,	  tradicionalmente	  interpretados	  de	  uma	  maneira	  e	  que	  ele	  interpretou	  de	  

outra.	  Ele	  fez	  uma	  tese	  sobre	  o	  Eça	  de	  Queirós.	  O	  Eça	  de	  Queirós	  é	  considerado	  aqui	  

como	  um	  escritor	  muito	  influenciado	  pela	  literatura	  francesa.	  O	  Américo	  Guerreiro	  de	  

Sousa	  descobriu	  através	  dos	  estudos	  aprofundados	  que	  fez	  da	  obra	  do	  Eça	  de	  

Queirós,	  relacionando-‐a	  com	  obras	  literárias	  de	  outros	  países,	  que	  é	  muito	  maior	  a	  

influência,	  no	  Eça	  de	  Queirós,	  dos	  escritores	  ingleses	  do	  que	  dos	  escritores	  franceses.	  
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Certamente	  com	  alguma	  razão.	  	  

	  

O	  Sebastião	  Rodrigues,	  era	  o	  Sebastião	  Rodrigues.	  Era	  o	  único.	  O	  João	  Abel	  Manta	  

também	  é	  um	  grande	  artista	  gráfico.	  Se	  considerar	  todos	  aqueles	  desenhos	  que	  ele	  

fez	  depois	  do	  25	  de	  Abril...	  O	  que	  ele	  fez	  para	  o	  “Dinossauro	  Excelentíssimo”	  

(0:24:01.3),	  aquilo	  é	  uma	  maravilha,	  uma	  coisa	  extraordinária.	  Portanto,	  eu	  tenho	  

que	  dizer,	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  e	  não	  posso	  deixar	  de	  dizer	  o	  João	  Abel	  Manta.	  E	  a	  

maior	  parte	  dos	  outros,	  mesmo	  alguns	  que	  hoje	  em	  dia	  fazem	  coisas,	  não	  valem	  muito	  

do	  meu	  ponto	  de	  vista.	  

O	  drama	  deste	  país	  é	  que	  a	  maior	  parte	  de	  coisas	  desta	  natureza	  [material	  gráfico]	  

desparecem,	  não	  se	  trata	  delas,	  o	  que	  é	  uma	  pena.	  Isto	  tem	  muito	  interesse	  para	  

gerações	  mais	  recentes.	  

(...)	  

Havia	  nessa	  altura	  um	  clima	  em	  Lisboa	  um	  clima	  muito	  favorável	  ao	  encontro	  das	  

pessoas	  em	  locais	  que	  tinham	  qualquer	  coisa	  de	  extraordinário.	  A	  cidade	  tinha	  outra	  

vida.	  Havia	  outras	  possibilidades	  de	  encontro,	  que	  se	  fazia	  muito	  em	  cafés	  que	  

desapareceram,	  em	  bares	  onde	  a	  decoração	  não	  era	  completamente	  indiferente.	  Tudo	  

isso	  desapareceu	  e	  se	  vulgarizou.	  E	  caímos	  numa	  coisa	  que	  é	  importada,	  que	  nos	  é	  

imposta	  e	  aceite.	  Isso	  passa-‐se	  aliás,	  também	  noutros	  aspectos.	  O	  que	  se	  passa	  com	  a	  

música	  aqui	  é	  quase	  miserável.	  Que	  Portugal,	  este	  pequeno	  país,	  seja	  um	  dos	  

principais	  mercados	  para	  a	  música	  ligeira	  de	  má	  qualidade	  que	  nos	  mandam	  dos	  

países	  anglo-‐saxónicos,	  que	  é	  barulho...	  e	  que	  é	  o	  que	  inflama	  a	  imaginação	  dos	  jovens	  

hoje	  em	  dia.	  Imaginação,	  não	  sei	  se	  é	  imaginação...	  são	  fábricas	  de	  barulho.	  Nesse	  

tempo,	  havia	  em	  relação	  a	  isso	  uma	  atitude	  crítica	  muito	  importante	  e	  desenvolvida	  

principalmente	  por	  pessoas	  que	  procuravam	  fazer	  outras	  coisas,	  que	  tinham	  a	  ver	  

com	  o	  que	  se	  passava	  neste	  país.	  Não	  se	  pode	  falar	  do	  que	  o	  Sebastião	  fez,	  desligando-‐

o	  da	  realidade	  portuguesa.	  Ele	  	  era	  um	  finíssimo	  observador	  da	  realidade	  portuguesa.	  

Como	  era	  o	  José	  Cardoso	  Pires,	  de	  quem	  era	  muito	  amigo,	  e	  para	  quem	  fez	  muitas	  

capas.	  

E	  também	  o	  Luís	  de	  Sttau	  Monteiro,	  que	  era	  um	  “doido	  varrido”,	  um	  mitómano	  da	  

primeira	  apanha,	  o	  Alexandre	  O’Neill...	  e	  as	  pessoas	  andavam	  juntas...	  e	  havia	  sítios	  

em	  Lisboa	  que	  eram	  pontos	  de	  encontro	  incríveis!	  

	  

- Neste contexto, consegue descrever como era o ambiente de tertúlia que 

se vivia em Lisboa nessa altura? Como é que as pessoas se juntavam?  

Dificilmente	  lhe	  consigo	  explicar.	  A	  única	  coisa	  que	  lhe	  posso	  dizer	  é	  que	  se	  eu	  saísse	  

de	  casa,	  tenho	  de	  lhe	  falar	  de	  mim	  porque	  eu	  embora	  nunca	  tenha	  sido	  um	  

frequentador	  de	  tertúlias,	  simplesmente	  sabia	  onde	  as	  pessoas	  estavam.	  Sabia	  quem	  
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é	  que	  encontrava	  em	  cada	  um	  dos	  sítios.	  Sabia	  quem	  é	  que	  ia	  encontrar	  nos	  cafés	  do	  

Rossio	  (...).	  Sabia	  quem	  eram	  e	  se	  eu	  os	  quisesse	  encontrar	  eu	  ia	  e	  eles	  estavam	  lá	  (...)	  

A	  vida	  foi	  saindo	  da	  baixa	  para	  outros	  sítios,	  outras	  tertúlias	  noutros	  sítios,	  

designadamente	  ao	  pé	  do	  Saldanha	  havia	  duas.	  Havia	  a	  do	  “Monumental”	  e	  a	  do	  

“Monte	  Carlo”	  que	  por	  acaso	  eram	  lado	  a	  lado.	  Havia	  uma	  outra,	  um	  café	  onde	  se	  

reuniam	  	  muita	  gente	  à	  volta	  do	  Mário	  Dionísio	  e	  que	  era	  na	  Avenida	  da	  República	  .	  E	  

depois	  aparece	  a	  do	  Vává	  (0:30:49.4)	  também	  um	  bocadinho	  mais	  tarde.	  (...)	  Eu	  sabia	  

quando	  queria	  encontrar	  alguém.	  Sabia	  onde	  é	  que	  ia	  e	  estavam	  lá	  as	  pessoas.	  Mas	  

além	  desses	  sítios	  das	  tertúlias	  havia	  depois	  dois	  ou	  três	  lugares	  que	  eram	  

frequentados	  por	  pessoas	  que	  nós	  tínhamos	  vontade	  de	  encontrar,	  nuns	  sítios	  que	  

haviam	  em	  Lisboa	  e	  também	  desapareceram,	  que	  eram	  uns	  bares.	  Muitas	  vezes	  para	  

encontrar	  o	  José	  Cardoso	  Pires	  (...).	  Ele	  gostava	  de	  beber	  e	  gostava	  de	  conversar	  com	  

os	  barmen.	  (0:31:29.9)	  Havia	  o	  “Lord	  Bar”	  havia	  o	  “Rex	  bar”.	  Eram	  sítios	  

interessantíssimos	  onde	  você	  podia	  comer	  e	  estar.	  Eu	  às	  vezes	  queria	  encontrar	  o	  

José	  Cardoso	  Pires	  e	  sabia	  mais	  ou	  menos	  onde	  ele	  estava	  a	  determinada	  hora.	  

Todos	  esses	  sítios	  de	  repente	  desapareceram.	  As	  tertúlias	  desfizeram-‐se.	  É	  como	  se	  

as	  pessoas	  deixassem	  de	  conversar	  e	  é	  verdade	  que	  deixaram	  de	  conversar.	  Quando	  

deixaram	  de	  conversar...	  Olhe	  vivemos	  nesta	  sensaboria	  terrível	  que	  nos	  obriga	  a	  

sentar	  em	  frente	  a	  uma	  televisão	  para	  onde	  olhamos	  estupidamente	  para	  uma	  série	  

de	  senhores,	  que	  se	  pretendem	  detentores	  da	  verdade	  e	  que	  nos	  enchem	  a	  cabeça	  das	  

mentiras	  que	  lhes	  passam	  pela	  cabeça,	  e	  que	  matou	  completamente	  um	  determinado	  

tipo	  de	  convívio	  intelectual	  que	  era	  muito	  estimulante	  para	  muita	  gente.	  

Hoje	  em	  dia	  fala-‐se	  muito	  de	  uma	  série	  de	  escritores	  portugueses	  que	  são	  

considerados	  extraordinários,	  que	  são	  editados	  no	  estrangeiro,	  e	  fiquei	  espantado	  

quando	  fiz	  tentativas	  para	  ler	  alguns	  deles.	  E	  não	  percebo	  como	  é	  que	  o	  que	  

escrevem.	  Aqui	  têm	  edições	  relativamente	  limitadas	  e	  lá	  fora	  não	  sei	  porque	  é	  que	  

são	  editados	  nem	  porque	  é	  que	  se	  fala	  tanto	  neles.	  	  

Voltando	  ao	  Américo	  Guerreiro	  de	  Sousa,	  se	  ler	  uma	  coisa	  chamada	  “O	  Rei	  dos	  lobos”	  

é	  uma	  descrição	  do	  que	  era	  a	  Lisboa	  da	  pequena	  burguesia	  desse	  tempo	  (1984/85)	  é	  

absolutamente	  fabulosa.	  Tão	  interessante	  como	  as	  coisas	  do	  José	  Cardoso	  Pires,	  que	  

estão	  principalmente	  nas	  crónicas	  dele	  ou	  nalguns	  dos	  seus	  romances	  como	  “A	  

Balada	  da	  Praia	  dos	  Cães”.	  Tenho	  a	  impressão	  que	  se	  perdeu	  qualquer	  coisa	  que	  fazia	  

com	  que	  houvesse	  uma	  muito	  maior	  ligação	  entre	  aquilo	  que	  se	  produzia	  e	  o	  país	  tal	  

como	  ele	  se	  apresenta.	  	  

	  

-‐	  Da	  sua	  percepção,	  qual	  era	  a	  intervenção	  desses	  profissionais	  nos	  trabalhos	  

gráficos?	  

(responde	  indiretamente	  nas	  outras	  perguntas)	  
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-‐	  De	  que	  nomes	  de	  designers	  (dos	  anos	  50/60)	  se	  recorda?	  

(responde	  indiretamente	  nas	  outras	  perguntas)	  

	  

	  

Contacto	  com	  SR	   - Como e quando contactou com SR?  

(responde	  a	  esta	  pergunta,	  logo	  na	  introdução,	  coloquei	  pela	  ordem,	  por	  isso	  ela	  já	  

não	  consta	  aqui.)	  

	  

-‐	  Tinha	  alguma	  ideia	  acerca	  do	  trabalho	  de	  SR	  quando	  o	  conheceu?	  

(não	  responde	  a	  isto)	  

	  

-‐	  Estiveram	  envolvidos	  em	  projectos	  profissionais	  conjuntos?	  

(o	  Almanaque	  referido	  mais	  a	  baixo)	  

Caracterização	  	  

do	  ambiente	  	  

de	  “tertúlia”	  

- E dentro desses ambientes de cafés, de bares, de tertúlias, que 

personalidades os frequentavam?  

Eu	  aparecia	  e	  desaparecia,	  não	  era	  frequentador,	  nunca	  pertencia	  nenhum	  grupo	  

organizado.	  Aparecia	  e	  desaparecia.	  Sabia	  onde	  é	  que	  elas	  estavam,	  ia	  lá	  e	  vinha-‐me	  

embora.	  Portanto	  não	  posso	  caracterizá-‐los,	  não	  posso	  falar	  muito.	  (...)	  Por	  exemplo,	  

o	  Mário	  Zambujal	  	  frequentava	  várias	  tertúlias.	  Havia	  uma	  num	  sitio	  chamado	  

“Ribadouro”	  que	  ele	  terá	  frequentado	  muito	  ele	  e	  um	  tal	  Batista	  Bastos.	  Ia	  muita	  

gente	  do	  cinema	  e	  da	  televisão.	  A	  televisão	  inaugura-‐se	  em	  Portugal	  em	  1956/57	  e	  

muita	  gente	  da	  televisão	  também	  ia	  lá.	  Eles	  falam	  disso	  com	  grande	  entusiasmo.	  Eu	  

acho	  que	  eram	  muito	  mais	  interessantes	  as	  tertúlias	  que	  existiram	  antes.	  Aquelas	  que	  

juntaram	  as	  pessoas	  na	  “Brasileira”	  no	  “Café	  Chiado”	  porque	  eram	  de	  facto	  mais	  ricas	  

as	  relações	  que	  se	  estabeleciam	  entre	  as	  pessoas	  e	  aquilo	  que	  elas	  iam	  fazendo.	  

Houve	  uma	  espécie	  de	  degenerescência	  das	  tertúlias	  que	  levou	  à	  sua	  extinção	  e	  ao	  

isolamento	  das	  pessoas.	  

Em	  relação	  ao	  Sebastião,	  não	  me	  parece	  que	  ele	  fosse	  um	  frequentador	  assíduo	  

dessas	  coisas	  e	  convicto	  que	  o	  Sebastião	  ria-‐se	  de	  tudo,	  até	  de	  si	  mesmo.	  O	  Sebastião	  

era	  uma	  espécie	  de	  gnomo,	  estava	  sempre	  aos	  pulos	  a	  rir-‐se	  das	  coisas.	  Tinha	  uma	  

capacidade	  de	  rir	  de	  si	  mesmo,	  muito	  parecida	  com	  a	  do	  Alexandre	  O´Neil.	  Ele	  era	  um	  

homem	  interessantíssimo	  e	  que	  não	  tinha	  a	  menor	  pretensão.	  Acho	  que	  isso	  era	  uma	  

das	  característica	  sais	  interessantes	  nele.	  

	  

Que	  temas	  eram	  discutidos?	  	  

Onde	  eram	  realizados?	  Consegue	  dizer	  em	  que	  
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estabelecimentos/bares/restaurantes?	  

	  

–	  Costumava	  juntar-‐se	  com	  SR	  neste	  tipo	  de	  reuniões?	  

	  

– Como era encarada uma personalidade como SR neste meio? 

O	  Sebastião	  pelo	  talento	  que	  logo	  demonstrou	  ele	  passou	  a	  ser	  aceite	  e	  considerado	  

pelas	  pessoas	  que	  valiam	  alguma	  coisa,	  pelo	  aquilo	  que	  fazia	  e	  pela	  maneira	  como	  

era.	  Como	  é	  que	  um	  tipo	  que	  vem	  da	  província	  e	  chega	  à	  cidade	  é	  aceite	  pelas	  pessoas	  

da	  cidade?	  Como	  é	  que	  um	  “parolo”	  chega	  à	  cidade	  e	  é	  aceite	  pela	  cidade?	  Primeiro	  

ele	  não	  era	  um	  “parolo”	  (os	  “parolos”	  estavam	  na	  cidade),	  e	  depois	  ele	  era	  um	  homem	  

despretensioso	  e	  simples	  e	  que	  aceitava	  as	  coisas	  como	  elas	  eram,	  criticando-‐as	  de	  

uma	  maneira	  positiva	  e	  aproveitando-‐se	  disso	  para	  aquilo	  que	  ia	  fazendo,	  sem	  nunca	  

rejeitar	  nada.	  Ele	  era	  um	  homem	  de	  boa	  convivência.	  Exercia	  o	  seu	  sentido	  crítico	  

mas	  era	  um	  homem	  de	  boa	  convivência.	  Sempre	  sorridente	  e	  sempre	  a	  dizer	  uma	  

piada.	  O	  Sebastião	  estava	  sempre	  a	  dizer	  uma	  piada.	  O	  Manuel	  Rodrigues,	  com	  quem	  

ele	  trabalhou	  muito	  e	  que	  morreu	  novo,	  teve	  muita	  influência	  sobre	  ele.	  O	  Manuel	  

Rodrigues	  era	  uma	  pessoa	  muito	  mais	  refinada,	  talvez	  mais	  urbano	  mais	  do	  meio	  

urbano	  do	  que	  o	  Sebastião,	  mas	  também	  sem	  preconceitos.	  Essa	  era	  uma	  das	  coisas	  

principais	  de	  algumas	  das	  pessoas	  com	  quem	  o	  Sebastião	  foi	  convivendo.	  Por	  

exemplo,	  o	  João	  Abel	  Manta,	  filho	  do	  pintor	  Abel	  Manta	  e	  da	  Clementina	  Carneiro	  de	  

Moura,	  grande	  pintora,	  foi	  educado	  com	  requintes,	  de	  boa	  formação,	  que	  aprendeu	  

alemão,	  que	  ia	  à	  opera,	  que	  lia	  todos	  os	  livros,	  era	  	  de	  uma	  cultura	  absolutamente	  

incrível.	  Um	  talento	  extraordinário.	  Era	  no	  entanto,	  um	  homem	  aberto	  a	  receber	  em	  

sua	  casa,	  o	  João	  Abel	  acho	  que	  não	  frequentava	  tertúlias,	  mas	  recebia	  em	  casa.	  Tinha	  

uma	  casa	  que	  lhe	  permitia	  receber	  as	  pessoas,	  e	  era	  completamente	  aberto	  e	  ele	  

recebia	  toda	  a	  gente.	  O	  Sebastião	  também.	  

A	  colaboração	  deles	  no	  Almanaque	  foi	  uma	  coisa	  única.	  A	  ler	  o	  Almanaque	  hoje,	  tem	  

uma	  data	  de	  coisa	  do	  João	  Abel	  e	  uma	  data	  de	  coisas	  do	  Sebastião	  e	  haverá	  alturas	  em	  

que	  talvez	  não	  saiba	  quais	  são	  as	  do	  Sebastião	  e	  quais	  são	  as	  do	  João	  Abel.	  O	  João	  Abel	  

é	  um	  homem	  talentosíssimo,	  ele	  é	  capaz	  de	  ser	  o	  maior	  pintor	  português	  vivo.	  Não	  se	  

reconhece	  isso	  porque	  vivemos	  tempos	  muito	  tristes.	  A	  última	  exposição	  dele	  [2009,	  

Exposição	  Individual,	  João	  Abel	  Manta:	  Pintura	  1991-‐2009,	  Câmara	  Municipal	  de	  

Lisboa,	  Galeria	  Palácio	  Galveias,	  Lisboa]	  é	  uma	  coisa	  extraordinária.	  Não	  conheço	  

pintor	  que	  tenha	  feito	  uma	  obra	  assim.	  Aí	  está	  um	  caso	  que	  mostra	  aquilo	  que	  estava	  

a	  dizer.	  O	  João	  Abel,	  homem	  de	  grande	  cultura,	  refinado,	  tratava	  com	  o	  Sebastião	  de	  

igual	  para	  igual.	  Era	  extraordinário.	  Havia	  um	  bom	  ambiente	  entre	  todas	  estas	  

pessoas.	  
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- E para além dos nomes que foi referindo, consegue enumerar mais 

pessoas do grupo do Almanaque? 

No	  grupo	  do	  Almanaque	  havia	  muitas	  e	  variadas	  pessoas.	  Os	  mais	  interessantes	  que	  

outras	  e	  os	  mais	  importantes	  foram	  com	  certeza	  absoluta,	  da	  parte	  gráfica,	  o	  João	  

Abel	  e	  o	  Sebastião.	  O	  José	  Cardoso	  Pires	  era	  o	  director	  daquilo	  conjuntamente	  com	  o	  

Magalhães.	  O	  Magalhães	  foi	  um	  extraordinário	  editor.	  Ele	  não	  era	  um	  criador,	  mas	  era	  

um	  finíssimo	  observador	  das	  pessoas	  e	  sabia	  puxá-‐las	  e	  pô-‐las	  a	  trabalhar	  em	  

conjunto.	  Depois	  o	  José	  Cardoso	  Pires	  soube	  identificar	  pessoas	  a	  quem	  ele	  

reconhecia	  grandes	  talentos	  e	  um	  enorme	  sentido	  de	  humor	  e	  uma	  capacidade	  de	  o	  

exprimir,	  que	  puxou	  para	  o	  Almanaque.	  Pessoas	  como	  o	  José	  Cutileiro	  (...),	  o	  Luís	  de	  

Sttau	  Monteiro,	  e	  depois	  apareceram	  montadas	  a	  cavalo	  no	  José	  Cardoso	  Pires	  uma	  

série	  de	  pessoas	  que	  hoje	  em	  dia	  se	  reclamam	  do	  Almanaque,	  como	  se	  o	  Almanaque	  

tivesse	  sido	  inventado	  por	  eles,	  que	  não	  tinham	  nem	  de	  perto	  nem	  de	  longe	  o	  talento	  

deles,	  mas	  que	  fizeram	  coisas	  interessantes.	  Um	  deles,	  esse	  tal	  Baptista	  Bastos.	  Tenho	  

por	  ele	  pouca	  consideração,	  sobretudo	  por	  uma	  coisa	  que	  ele	  fez	  no	  Almanaque	  e	  que	  

eu	  achei	  abominável.	  Havia	  um	  jogador	  de	  futebol,	  vindo	  de	  Moçambique,	  Matateu,	  de	  

raça	  negra,	  que	  jogava	  muito	  bem	  futebol,	  mas	  que	  era	  pouco	  letrado.	  O	  Baptista	  

Bastos	  fez	  uma	  entrevista	  ao	  Matateu,	  mas	  uma	  coisa	  horrível,	  perguntando-‐lhe	  

coisas	  como	  “Você	  sabe	  quem	  era	  o	  Beethoven?”	  e	  assuntos	  deste	  género.	  Uma	  coisa	  

que	  não	  se	  faz.	  Uma	  maldade	  para	  com	  uma	  pessoa	  que	  não	  a	  merecia,	  que	  fazia	  

muito	  bem	  o	  que	  tinha	  que	  fazer,	  que	  era	  jogar	  futebol.	  Tenho	  impressão	  que	  o	  José	  

Cardoso	  Pires	  nesse	  dia	  devia	  estar	  desatento	  para	  permitir	  tal	  coisa.	  Aliás,	  as	  coisas	  

entre	  eles	  vieram	  depois	  a	  correr	  mal.	  (...)	  Não	  obstante,	  há	  algumas	  crónicas	  dele	  que	  

são	  muito	  bem	  feitas.	  (...)	  

O	  Sebastião	  era	  um	  homem	  de	  carácter.	  

	  

– Para ajudar a caracterizar esta época, que revistas e jornais costumavam 

estas pessoas ler? Se liam coisas de fora? 

Provavelmente	  a	  publicação	  mais	  extraordinária	  que	  se	  fez	  neste	  país,	  foi	  o	  

Almanaque.	  Não	  tenho	  dúvidas	  sobre	  isso.	  Não	  conheço	  nada	  que	  tenha	  sido	  feito	  

aqui,	  que	  tenha	  tido	  a	  importância	  e	  a	  qualidade	  do	  Almanaque.	  A	  vários	  títulos	  quer	  

do	  ponto	  de	  vista	  literário,	  quer	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  organização	  e	  da	  composição	  

gráfica.	  Havia	  uma	  relação,	  aquilo	  fazia	  um	  corpo	  único.	  	  

Hoje	  em	  dia,	  o	  Casino	  do	  Estoril,	  porque	  tem	  muito	  dinheiro,	  lembrou-‐se	  de	  fazer	  

uma	  revista,	  que	  é	  uma	  espécie	  de	  sucedâneo	  do	  Almanaque.	  Quanto	  a	  mim,	  não	  é	  

senão	  uma	  coisa	  pretensiosa,	  onde	  colaboram	  as	  mais	  diversas	  pessoas.	  (...)	  O	  aspecto	  

gráfico,	  que	  até	  acho	  que	  já	  mereceu	  vários	  prémios	  no	  estrangeiro,	  quando	  

comparado	  com	  o	  Almanaque,	  é	  de	  uma	  vulgaridade	  atroz.	  
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Havia	  uma	  relação	  profunda	  entre	  o	  conteúdo	  do	  Almanaque,	  gráfico	  e	  literário,	  e	  a	  

realidade	  portuguesa	  que	  criticava.	  

Quanto	  a	  mim,	  a	  revista	  “Egoísta”	  é	  um	  sucedâneo	  do	  Almanaque.	  

	  

– Que tipo de música se ouvia?  

O	  jazz	  era	  para	  nós,	  nessa	  altura,	  uma	  espécie	  de	  música	  de	  protesto.	  O	  João	  Abel	  

Manta,	  por	  exemplo,	  era	  um	  grande	  melómano,	  canta	  árias	  de	  ópera	  de	  cor.	  Mas	  ao	  

mesmo	  tempo	  é	  um	  dos	  fundadores	  do	  “Hot	  Club	  de	  Portugal”,	  que	  era	  um	  sítio	  

fundado	  por	  uma	  data	  de	  gente	  culta	  e	  bem	  instalada	  na	  vida.	  Ele,	  o	  Gérard	  Castello-‐

Lopes,	  o	  António	  Sena	  da	  Silva...	  Mas	  era	  uma	  maneira	  de	  protestar	  contra	  o	  que	  

existia	  aqui.	  Isto	  era	  o	  triste	  país	  do	  fado,	  que	  era	  uma	  coisa	  execrada	  por	  todas	  estas	  

pessoas	  de	  que	  estamos	  a	  falar.	  No	  entanto,	  alguns	  dos	  escultores	  do	  fado,	  por	  

exemplo	  Alain	  Oulman	  ou	  David	  Mourão	  Ferreira,	  não	  eram	  de	  maneira	  nenhuma	  

pessoas	  execráveis	  ou	  execrandas.	  Mas	  havia	  em	  relação	  a	  eles,	  um	  certo	  preconceito	  

que	  a	  pouco	  e	  pouco	  com	  o	  tempo	  se	  foi	  desfazendo.	  

Alain	  Oulman	  é	  um	  cidadão	  que	  nasceu	  em	  Portugal	  de	  origem	  francesa	  como	  o	  nome	  

indica.	  Filho	  de	  judeus	  riquíssimos.	  Criado	  em	  Lisboa,	  formado	  em	  engenharia	  na	  

Suíça,	  geria	  os	  negócios	  do	  pai,	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  casa	  tocava	  piano	  e	  compunha	  

fados	  para	  a	  Amália.	  Certa	  vez,	  eu	  conheci	  o	  Alain	  e	  ele	  disse-‐me	  que	  precisava	  de	  

poetas	  novos.	  E	  eu	  apresentei-‐lhe	  o	  Alexandre	  O´Neill.	  Ele	  na	  altura	  não	  gostava	  do	  

fado	  e	  considerava	  a	  Amália	  como	  a	  cantora	  do	  regime,	  pelo	  que	  estava	  

completamente	  afastado	  do	  fado.	  (...)	  O	  Alain	  tinha	  composto	  uma	  música	  muito	  

bonita	  para	  a	  qual	  o	  Luís	  de	  Macedo	  –	  	  que	  era	  um	  bom	  poeta,	  não	  era	  um	  poeta	  do	  

regime	  mas	  era	  um	  poeta	  elegante,	  que	  não	  se	  dava	  com	  toda	  a	  gente	  –	  tinha	  feito	  

uma	  letra	  para	  aquela	  música	  de	  que	  o	  Alain	  gostava	  muito,	  mas	  não	  gostava	  da	  letra.	  

E	  então	  fomos	  almoçar,	  eu,	  ele	  e	  o	  Alexandre	  e	  o	  Alain	  era	  um	  homem	  civilizadíssimo,	  

com	  muita	  graça	  que	  gostava	  da	  Amália	  (...)	  ele	  não	  era	  que	  gostasse	  de	  fados,	  ele	  

gostava	  era	  da	  Amália	  e	  da	  voz	  da	  Amália,	  que	  de	  facto	  tinha	  uma	  voz	  única.	  Quem	  

nasce	  com	  aquela	  voz	  são	  poucas	  pessoas.	  Nasceu	  a	  Maria	  Callas,	  nasceu	  ela	  e	  pouco	  

mais	  gente	  nasceu	  com	  aquela	  voz.	  (Continuando)	  Fomos	  almoçar	  e	  o	  Alain	  “ah	  uma	  

letra	  de	  música	  que	  eu	  tenho”.	  E	  o	  Alexandra,	  sarcástico	  e	  sempre	  na	  brincadeira.	  (...)	  

E	  eu	  achava	  graça	  a	  coisas	  das	  quais	  não	  podia	  falar	  à	  frente	  do	  Cardoso	  Pires	  e	  

destes	  amigos	  que	  lhe	  estou	  a	  dizer.	  Eu	  via	  todos	  os	  filmes	  portugueses	  (...)	  que	  eram	  

execráveis	  mais	  que	  eu	  ia	  ver.	  Mas	  não	  falava	  daquilo	  (...)	  E	  gostava	  de	  ouvir	  a	  Amália,	  

mas	  também	  evitava	  falar	  de	  fado	  “fado	  que	  horror,	  fado,	  Fátima,	  futebol”	  A	  Fátima	  

não	  ia.	  Ia	  ao	  futebol.	  Eu	  era	  do	  Benfica	  e	  ia	  ás	  vezes.	  Mas	  o	  Pires	  nem	  queria	  ouvir	  

falar	  futebol	  e	  o	  Sebastião	  também	  não.	  Mas	  não	  vinha	  por	  aí	  mal	  ao	  mundo.	  Estava-‐

lhe	  a	  contar,	  que	  o	  Alexandre	  disso	  ao	  Oulman	  “eu	  não	  escrevo	  coisa	  nenhuma”.	  Fomos	  
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para	  casa	  do	  Alain.	  (...)	  O	  Alain	  tinha	  um	  salão...morava	  num	  dos	  maiores	  

apartamentos	  e	  tinha	  um	  piano.	  Sentou-‐se	  ao	  piano	  e	  começa	  tocar.	  A	  música	  era	  de	  

facto	  muito	  bonita.	  E	  é,	  é	  a	  “Gaivota”.	  Estava	  um	  dia	  de	  mau	  tempo.	  Estava	  um	  dia	  

fusco.	  (...)	  Escreveu	  aquilo	  e	  disse	  assim	  “E	  agora	  não	  me	  voltes	  a	  chatear	  que	  eu	  não	  

escrevo	  mais	  nada	  para	  essa	  gaja”.	  	  

Assim	  como	  o	  David	  Mourão	  Ferreira,	  que	  era	  uma	  grande	  pessoa,	  eu	  fui	  muito	  amigo	  

do	  David.	  O	  David	  também	  falava	  na	  televisão	  publica.	  O	  José	  Cardoso	  Pires	  não	  podia	  

nem	  ouvir	  falar	  do	  David,	  só	  mais	  tarde	  é	  que	  ficaram	  amigos.	  E	  ficaram	  amigos	  

quando	  o	  José	  Cardoso	  Pires	  percebeu,	  que	  não	  valia	  a	  pena	  ter	  aquela	  animosidade	  

contra	  o	  David,	  pelo	  facto	  do	  David	  falar	  na	  televisão	  do	  Salazar.	  O	  David	  não	  dizia	  

coisas	  que	  agradassem	  ao	  Salazar,	  só	  o	  que	  o	  José	  [Cardoso	  Pires]	  não	  podia	  perceber	  

isso.	  Nem	  o	  José	  [Cardoso	  Pires]	  nem	  o	  Sebastião	  [Rodrigues].	  (...)	  	  

O	  Alexandre	  nunca	  mais	  escreveu	  nada	  para	  a	  Amália.	  Aliás,	  escreveu	  uma	  coisa	  

chamada	  “Formiga,	  Bossa	  Nova”	  que	  a	  Amália	  cantou.	  Mas	  que	  foi	  escrita	  para	  ser	  

cantada	  por	  uma	  jovem	  atriz,	  na	  altura,	  que	  era	  a	  Isabel	  Rute.	  (...)	  E	  o	  Alexandre	  

nunca	  mais	  escreveu	  para	  a	  Amália.	  A	  verdade	  é	  que	  viveu	  a	  vida	  toda	  dele	  sem	  

escrever	  mais	  fados.	  No	  entanto,	  ficou	  muito	  amigo	  do	  Alain	  Oulman.	  (...)	  

Por	  exemplo	  o	  José	  Carlos	  Ary	  dos	  Santos	  era	  ao	  contrário	  do	  Alexandre	  O´Neill.	  E	  

como	  poeta	  nem	  tem	  comparação.	  Para	  mim	  o	  José	  Carlos	  [Ary	  dos	  Santos]	  foi	  

sobretudo	  uma	  grande	  personagem.	  Fez	  coisas	  muito	  interessantes	  mas...	  

	  

	  

– E agora num aspecto mais relacionado com a sua área, o cinema. Que 

filmes é que se via aqui? Dava-se muita importância ao cinema? Em que 

salas se via cinema? 

O	  José	  Cardoso	  Pires	  era	  um	  grande	  expectador	  de	  cinema.	  Ele	  sabia	  que	  eu	  passava	  a	  

vida	  no	  cinema.	  Havia	  um	  outro	  que	  passava	  a	  vida	  no	  cinema,	  era	  o	  João	  Abel	  Manta.	  

João	  Abel	  ia	  para	  o	  cinema	  sozinho	  à	  tarde,	  fechava-‐se,	  e	  às	  vezes	  ia	  à	  tarde	  ia	  à	  noite	  

e	  via	  todos	  os	  filmes.	  E	  eu	  também	  ia	  para	  as	  matinés	  dos	  cinemas	  de	  reprise	  (...)	  eu	  

via	  tudo	  e	  mais	  alguma	  coisa	  (...).	  Escrevia	  críticas.	  Andei	  nos	  cineclubes.	  O	  José	  

Cardoso	  Pires	  nunca	  andou.	  O	  Sebastião	  também	  não.	  Nunca	  vi	  o	  Sebastião	  fazer	  

programas	  para	  cineclubes.	  E	  fiz	  uma	  vez	  uma	  tentativa	  para	  ele	  passar	  a	  fazer	  os	  

programas	  do	  cineclube	  Imaviz.	  Mas	  o	  Sebastião	  tinha	  mais	  do	  que	  fazer	  do	  que	  isso.	  

O	  Sebastião	  não	  era	  um	  diletante,	  não	  brincava	  em	  serviço.	  Fazer	  coisas	  para	  

cineclubes	  era	  coisa	  para	  diletantes.	  O	  Sebastião	  era	  um	  operário,	  isso	  é	  que	  é	  

extraordinário.	  Penso	  que	  se	  hoje	  você	  pudesse	  falar	  com	  ele,	  ele	  lhe	  diria	  isto:	  “eu	  fui	  

um	  bom	  operário	  das	  coisas	  que	  sabia	  fazer”.	  Portanto,	  ele	  não	  tinha	  tempo	  a	  perder	  

com	  coisas...	  E	  não	  perdeu.	  
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Um	  belo	  dia	  telefona-‐me	  o	  José	  Cardoso	  Pires	  a	  dizer-‐me	  assim	  “tem	  que	  ir	  a	  correr	  

ao	  Império	  ver	  um	  filme	  extraordinário	  que	  lá	  está.”	  Uma	  coisa	  chamada	  “Um	  roubo	  

no	  hipódromo”	  (...)	  Era	  o	  terceiro	  filme	  de	  um	  homem	  que	  eu	  considero	  que	  é	  um	  dos	  

maiores	  cineastas	  de	  todos	  os	  tempos	  chamado	  Stanley	  Kubrick.	  O	  José	  Cardoso	  Pires	  

tinha	  visto	  “O	  roubo	  no	  hipódromo”.	  Nessa	  altura	  havia	  filmes	  que	  entravam	  na	  

Europa	  por	  Portugal.	  (....)	  Eu	  vi	  o	  filme,	  que	  de	  facto	  era	  um	  filme	  extraordinário.	  

Chamava-‐se	  “The	  Killing”,	  em	  português:	  “O	  roubo	  no	  hipódromo”.	  Não	  tinha	  sido	  

estreado	  ainda	  em	  França.	  Em	  França	  ninguém	  tinha	  falado	  sobre	  o	  filme.	  Nessa	  

altura	  em	  que	  eu	  estava	  ligado	  aos	  cineclubes	  e	  à	  revista	  “Imagem”	  e	  disse	  ao	  José	  

[Cardoso	  Pires]	  “não	  quer	  escrever	  uma	  nota?”.	  O	  José	  [Cardoso	  Pires]	  escreveu	  e	  foi	  

publicada	  na	  “Imagem”.	  Isso	  era	  o	  género	  de	  coisas	  que	  também	  interessava	  muito	  ao	  

Sebastião.	  O	  Sebastião	  ia	  muito	  ao	  cinema	  e	  gostava	  de	  filmes.	  Embora	  quando	  eu	  o	  

desafiei	  para	  fazer	  programas...	  Os	  cineclubes	  tinham	  programas	  e	  os	  programas	  

tinham	  uma	  composição	  gráfica.	  Mas	  ele	  nunca...	  Não	  tinha	  tempo.	  

E	  para	  ele	  não	  ter	  tempo	  é	  “Não	  posso	  pensar	  nisso”	  o	  bastante	  para	  poder	  fazer	  uma	  

coisa	  bem	  feita.	  

Caracterização	  

pessoal	  de	  SR	  

- Como descreveria Sebastião Rodrigues a um nível mais pessoal? 

Eu	  não	  tive	  com	  o	  Sebastião	  uma	  relação	  tão	  próxima	  como	  tive,	  por	  exemplo,	  com	  o	  

José	  Cardoso	  Pires.	  Conheci	  o	  Sebastião	  muito	  por	  intermédio	  do	  José	  [Cardoso	  Pires]	  

e	  depois	  as	  coisas	  que	  ele	  fazia.	  Quando	  fui	  dono	  da	  “Arcádia”,	  não	  era	  eu	  quem	  

tratava	  com	  o	  Sebastião,	  era	  um	  dos	  meus	  sócios,	  António	  José	  Tobias	  Barroso.	  É	  

engraçado	  porque	  eu	  é	  que	  arranjei	  escritores	  portugueses.	  A	  “Arcádia”	  era	  do	  

Fernando	  Namora	  e	  de	  um	  tipo	  chamado	  Sebastião	  Alves	  e	  nós	  comprámos-‐lhes	  a	  

“Arcádia”	  e	  depois	  metemos	  na	  “Arcádia”	  uma	  data	  de	  escritores	  portugueses	  

interessantes	  e	  importantes	  para	  nós.	  Era	  o	  caso	  do	  José	  Cardoso	  Pires	  e	  do	  Castro	  

Soromenho.	  Falo-‐lhe	  desses	  dois	  que	  são	  aqueles	  que	  agora	  me	  lembro.	  Eu	  não	  sei	  se	  

o	  primeiro	  livro	  do	  Soromenho	  [para	  a	  Arcádia]	  não	  foi	  logo	  feito	  pelo	  Sebastião	  

Rodrigues,	  mas	  as	  coisas	  do	  José	  Cardoso	  Pires	  foram	  logo	  feitas	  por	  ele.	  Porque	  uma	  

das	  coisas	  que	  eu	  exigi	  logo	  no	  início	  foi	  que	  tínhamos	  que	  ter	  uma	  boa	  imagem	  

gráfica	  e	  que	  tinha	  que	  ser	  o	  Sebastião	  Rodrigues.	  

	  

- Considerava SR uma personalidade diferente na sua época? Reconhecia-

lhe algum talento especial?	  

Sim,	  sem	  andar	  em	  bicos	  de	  pés.	  Ele	  não	  andava	  aí	  pelos	  salões,	  não	  andava	  a	  fazer	  de	  

conta.	  Um	  talento	  excepcional.	  

	  

- Como caracterizaria culturalmente SR? 

Sim.	  Foi	  um	  homem	  que	  se	  formou	  a	  si	  mesmo,	  que	  leu	  muito,	  que	  viu	  muita	  coisa,	  
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que	  trabalhou	  muito.	  Ele	  gostava	  do	  que	  fazia,	  gostava	  do	  que	  lia,	  precisava	  de	  

aprender.	  	  

Caracterização	  do	  

trabalho	  de	  SR	  

-‐	  Como	  descreveria	  o	  trabalho	  de	  SR?	  Pensa	  que	  se	  distinguia	  do	  trabalho	  dos	  outros	  

designers	  da	  época?	  

(responde	  indirectamente	  nas	  perguntas	  em	  cima)	  

	  

-‐	  O	  que	  pensava,	  a	  nível	  gráfico,	  da	  revista	  “Almanaque”	  quando	  apareceu?	  	  Tinha	  

alguma	  opinião	  formada?	  Considera	  que	  esse	  aspecto	  gráfico	  é	  importante?	  

(responde	  indirectamente	  nas	  perguntas	  em	  cima)	  

	  

- Penso que o seu testemunho é de estrema importância, uma vez que é 

uma visão exterior à área do design gráfico... 

Sim,	  é	  verdade	  isso	  que	  diz.	  De	  facto	  não	  sou	  da	  área	  (nem	  quero	  ser),	  mas	  se	  há	  coisa	  

que	  eu	  acho	  importante	  são	  as	  artes	  gráficas.	  É	  fascinante.	  Saber	  interpretar	  através	  

do	  traço,	  aquilo	  que	  as	  pessoas	  pensam,	  dizem	  e	  escrevem.	  É	  preciso	  ser	  possuidor	  de	  

uma	  sensibilidade	  e	  de	  uma	  capacidade	  de	  reduzir	  ao	  essencial,	  fazendo	  um	  traço...	  é	  

preciso	  nascer-‐se	  para	  isso.	  E	  ele	  nasceu	  para	  aquilo.	  Mas	  não	  nasceu	  para	  aquilo	  e	  

ficou	  quieto,	  ele	  trabalhou	  a	  fundo.	  Eu	  acho	  que	  ele	  conhecia	  todas	  as	  técnicas.	  Ele	  

não	  deve	  ter	  desprezado	  nada.	  Deve	  ter	  aprendido	  tudo.	  Ele	  ia	  para	  as	  gráficas	  e	  

chateava	  os	  operários.	  Primeiro	  aprendeu	  com	  eles	  e	  depois	  sabia	  como	  se	  fazia,	  e	  

sabia	  naturalmente	  mais	  do	  que	  eles.	  	  

Mas	  há	  uma	  data	  de	  gente	  dessa	  época	  com	  essa	  capacidade.	  Há	  um	  homem	  noutra	  

área,	  mas	  com	  a	  qual	  essa	  tem	  afinidades,	  que	  é	  o	  Daciano	  da	  Costa,	  que	  era	  parecido	  

com	  ele	  em	  alguns	  aspectos.	  Um	  homem	  interessantíssimo.	  A	  propósito	  lembro-‐me	  

de	  um	  episódio.	  Havia	  em	  Lisboa	  um	  alfaiate,	  chamado	  Mendonça,	  que	  trabalhava	  na	  

famosa	  alfaiataria	  Piccadilly,	  que	  era	  uma	  das	  casas	  mais	  antigas	  de	  Lisboa.	  Era	  a	  

alfaiataria	  mais	  cara	  de	  Lisboa,	  mas	  o	  Daciano	  fazia	  os	  fatos	  dele	  lá,	  e	  o	  meu	  pai	  era	  

amigo	  do	  dono,	  e	  eu	  desde	  miúdo,	  também	  fiz	  lá	  fatos.	  E	  fiquei	  a	  conhecer	  o	  Sr.	  

Mendonça	  que	  era	  o	  mestre	  alfaiate	  da	  casa.	  Certo	  dia,	  vejo	  uma	  entrevista	  do	  

Daciano	  ao	  programa	  da	  Ana	  Sousa	  Dias,	  em	  que	  ele	  faz	  o	  elogio	  desse	  tal	  Sr.	  

Mendonça,	  dizendo	  que	  ele	  fazia	  uns	  fatos	  dentro	  dos	  quais	  as	  pessoas	  se	  sentiam	  

bem.	  Era	  um	  artesão	  que	  fazia	  coisas	  para	  as	  pessoas.	  Tal	  como	  o	  Sebastião	  

Rodrigues.	  O	  Sebastião	  era	  antes	  de	  mais	  um	  grande	  artesão	  –	  um	  homem	  que	  

domina	  todas	  as	  técnicas	  e	  que	  é	  capaz	  de	  as	  por	  ao	  serviço	  da	  sua	  imaginação	  e	  da	  

sua	  capacidade	  de	  transformar	  as	  coisas	  noutra.	  E	  isso	  está	  a	  desaparecer.	  Vivemos	  

numa	  época	  em	  que	  cada	  vez	  mais	  os	  grandes	  artesãos	  se	  estão	  a	  ir	  embora	  e	  é	  uma	  

pena.	  
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2. Formação 

 

 

-‐	  Como	  contactou	  com	  o	  design	  gráfico	  e	  o	  que	  o	  fez	  decidir	  ser	  designer?	  	  

(Considera	  que	  o	  facto	  de	  o	  seu	  pai	  e	  o	  seu	  tio	  estarem	  ligados	  ao	  design/publicidade	  foi	  

determinante	  na	  sua	  escolha	  da	  profissão?)	  

O	  meu	  caso	  é	  um	  caso	  muito	  específico	  porque	  o	  meu	  pai	  tinha	  atelier	  em	  casa	  e	  eu	  fui	  

assistindo...	  e	  depois	  eu	  sempre	  fui	  muito	  precoce.	  Por	  exemplo,	  o	  tal	  número	  que	  eu	  tenho	  

aí	  de	  1952	  (da	  revista	  Graphis)	  eu	  tinha	  nove	  anos	  na	  altura,	  e	  eu	  ainda	  tenho	  o	  Graphis	  de	  

52...	  Portanto	  a	  minha	  formação	  foi	  muito	  à	  custa	  da	  Graphis	  e	  do	  Gebrauchsgrafik	  alemão.	  

Eu	  tenho	  essa	  colecção	  toda.	  Aliás	  até	  tenho	  de	  1936	  e	  por	  aí	  fora,	  dos	  começos	  da	  Graphis.	  

Já um pouco por herança familiar também... 

Tanto	  que	  quando	  eu	  vou	  para	  a	  António	  Arroio,	  eu	  cheguei	  lá	  e	  achei	  aquilo	  tudo	  uns	  

velhinhos.	  Ninguém	  me	  estava	  a	  ensinar	  nada	  porque	  eu	  já	  conhecia...	  e	  isso	  acelera	  tudo,	  

porque	  quando	  eu	  saio	  da	  António	  Arroio	  porque	  achava	  que	  aquilo	  já	  não...	  ah	  e	  depois	  

tinha	  a	  mania,	  já	  no	  liceu,	  de	  ser	  crítico	  dos	  professores.	  Isto	  não	  é	  maneira	  de	  ensinar!	  

Porque	  eu	  de	  facto	  era	  bastante	  mais	  velho...	  (tanto	  que	  eu	  caso	  aos	  16	  com	  uma	  mulher	  de	  

26	  e	  ninguém	  percebia	  a	  nossa	  diferença	  de	  idades).	  E	  isso	  leva-‐me	  a	  querer	  ir	  para	  

Inglaterra	  para	  tirar	  o	  curso.	  Lá	  fora!	  O	  curso	  de	  Design!	  Claro	  que	  depois	  não	  tirei	  curso	  

nenhum	  porque	  entretanto	  nasceu	  uma	  criancinha,	  e	  eu	  não	  me	  aguentei	  a	  viver	  em	  

Londres	  sem	  emprego.	  Mas	  portanto	  a	  minha	  intenção	  de	  seguir	  esta	  vida	  é	  feita	  por	  volta	  

dos	  meus	  8/9	  anos.	  Acho	  que	  nunca	  pensei	  noutra	  coisa.	  Era	  aquilo	  que	  eu	  queria	  fazer.	  O	  

meu	  irmão,	  apenas	  três	  anos	  mais	  novo	  do	  que	  eu	  a	  viver	  na	  mesma	  casa,	  nunca	  fez	  nada	  

disto.	  Portanto,	  são	  aquelas	  coisas...	  nasce	  logo	  com	  a	  pessoa.	  

	  

- Adquiriu alguma formação específica para o desempenho da profissão?  

Com quem aprendeu? Quem foram os mestres, escolas ou outros locais de 

aprendizagem? 

Fiz	  dois	  anos	  da	  António	  Arroio,	  mas	  que	  não	  têm	  expressão	  nenhuma...	  e	  depois	  foi	  um	  

bocado	  à	  Sebastião,	  foi	  no	  atelier.	  Mas	  de	  certo	  modo	  como	  eu	  começo	  muito	  cedo,	  eu	  posso	  

dizer	  que	  eu	  não	  aprendi	  com	  os	  meus	  colegas	  mais	  velhos	  do	  atelier,	  porque	  essa	  bagagem	  

eu	  já	  a	  tinha.	  Eu	  sou	  é	  posto	  muito	  cedo	  neste	  meio.	  Dão-‐me	  é	  logo	  muito	  cedo	  a	  facilidade	  e	  

a	  responsabilidade	  de	  fazer	  logo	  coisas	  importantes	  para	  marcas,	  e	  saí-‐me	  bem.	  

	  

	  

	  



Para	  além	  dessa	  formação	  formal,	  eu	  ia	  perguntar-‐lhe	  quem	  foram	  os	  seus	  mestres.	  Com	  

quem	  é	  que	  aprendeu?	  

Foi	  claramente	  o	  meu	  pai	  aí	  na	  parte	  prática.	  Que	  ele	  nunca	  me	  ensinou	  nada,	  mas	  eu	  é	  que	  

ia	  vendo...	  e	  também	  já	  por	  causa	  da	  relação	  o	  Bernardo	  Marques,	  primo	  do	  meu	  pai	  e	  do	  

meu	  tio,	  por	  casamento	  com	  a	  Ofélia.	  

Pronto,	  mas	  por	  exemplo	  com	  a	  Ofélia,	  eu	  lembro-‐me	  que	  era	  miúdo	  quando	  a	  Ofélia	  se	  

suicidou.	  Mas	  depois	  são	  coisas...	  por	  exemplo,	  a	  Ofélia	  suicidou-‐se	  de	  uma	  maneira	  

esquisitíssima.	  Lembro-‐me	  que	  fez	  uns	  cestinhos	  para	  a	  polícia,	  para	  os	  amigos,	  para	  a	  

família,	  com	  cartas	  a	  explicar	  que	  foi	  ela	  que...	  o	  que	  de	  facto	  se	  conhecermos	  as	  coisas	  da	  

Ofélia	  Marques,	  os	  desenhos,	  percebe-‐se	  que	  ela	  faça	  isso...	  

Portanto,	  eu	  sempre	  bebi	  a	  influência	  toda	  dessa	  gente	  que	  andava	  à	  volta	  e	  muito	  do	  meu	  

tio	  também...	  

Eu	  sempre	  fui	  bebendo	  visualmente	  essas	  influências	  todas.	  Foram	  mais	  importantes,	  mas	  

muito	  mais	  importantes,	  que	  a	  António	  Arroio.	  	  

3. Percurso 

Profissional 

-‐	  Como	  resume	  o	  seu	  percurso	  profissional?	  Quais	  as	  etapas	  mais	  marcantes?	  

É	  essa	  oportunidade	  que	  eu	  tenho	  na	  Marca.	  A	  Marca	  era	  um	  atelier	  do	  Eduardo	  Anahory.	  

Com	  a	  vantagem	  de	  que	  ele	  começa	  com	  o	  atelier	  com	  muito	  entusiasmo,	  aliás	  a	  Marca	  

chamava-‐se	  Desenho	  Industrial,	  que	  era	  a	  única	  empresa	  ligada	  à	  	  publicidade	  que	  falava	  do	  

desenho	  industrial,	  por	  influência	  francesa,	  déssin	  industrielle.	  E	  começa	  com...	  aliás	  aquilo	  

que	  eu	  lhe	  vou	  dar	  do	  Sebastião,	  (embalagens	  com	  as	  quais	  ele	  ganhou	  o	  concurso?????????)	  

é	  feito	  pela	  Marca.	  O	  Sebastião	  ganhou	  estes	  prémios	  para	  a	  Marca.	  E	  começa	  com	  grande	  

notoriedade	  neste	  concurso	  de	  1961	  porque	  ganha	  quase	  todos	  os	  prémios	  que	  havia	  para	  

ganhar.	  E	  eu	  também	  beneficiei	  disso	  porque	  na	  altura	  havia	  muita	  gente	  que	  ia	  à	  Marca	  à	  

procura	  por	  exemplo	  da	  embalagem,	  por	  causa	  de	  ter	  ganho	  aquilo	  tudo.	  E	  eu	  tive	  

oportunidade	  de	  fazer	  nessa	  altura	  montes	  de	  embalagens	  e	  de	  coisas...	  

Portanto	  eu	  entro	  na	  Marca	  em	  1963,	  antes	  disso	  tinha	  estado	  um	  ano	  a	  trabalhar	  com	  o	  

Eduardo	  Anahory	  no	  Hotel	  Porto	  Santo,	  que	  era	  uma	  obra	  de	  arquitectura	  pré-‐fabricada.	  Foi	  

tudo	  feito	  aqui	  no	  continente	  e	  depois	  foi	  montado	  na	  ilha	  de	  Porto	  Santo.	  	  

E	  eu	  depois	  passo	  para	  a	  Marca	  e	  o	  Eduardo	  já	  não	  estava	  nada	  interessado	  na	  Marca.	  Estava	  

interessado	  era	  no	  gabinete	  de	  arquitectura.	  E	  portanto	  eu	  vou	  para	  lá	  quase	  como	  director	  

do	  atelier.	  E	  ainda	  por	  cima	  apanho	  um	  parceiro	  que	  era	  o	  escritor	  Orlando	  da	  Costa,	  que	  

era	  o	  director-‐geral,	  mas	  que	  era	  uma	  pessoa	  culta.	  Era	  ele	  que	  fazia	  a	  parte	  dos	  textos...	  e	  

fizemos	  uma	  parceria	  até	  eu	  sair	  em	  1970	  e	  isso	  para	  mim	  foi	  importantíssimo,	  porque	  eu	  

tive	  uma	  posição	  privilegiada.	  Para	  já	  com	  um	  parceiro	  daquela	  qualidade	  e	  também	  com	  o	  

prestígio	  que	  a	  Marca	  tinha.	  As	  marcas	  importantes,	  a	  TAP,	  a	  empresa	  rodased	  (??????),	  

tinha	  várias	  marcas,	  era	  uma	  multinacional	  francesa	  que	  escolheu	  a	  Marca	  para	  fazer	  vários	  

anos	  várias	  campanhas	  importantes.	  Mas	  que	  eram	  coisas	  comerciais...	  se	  bem	  que	  a	  Marca	  

era	  um	  bocado	  elitista.	  Nós	  trabalhávamos	  para	  o	  Banco	  Português	  do	  Atlântico,	  portanto	  eu	  

também	  acabei	  ali	  por	  fazer	  coisas	  para	  um	  determinado	  tipo	  de	  audiência.	  Relatórios	  de	  



Contas	  e	  coisas	  assim	  mais	  elitistas.	  

Depois	  tive	  uma	  experiência	  de	  dois	  anos	  que	  foi	  assim	  uma	  espécie	  de	  como	  agora	  se	  fazem	  

os	  contratos	  dos	  jogadores	  de	  futebol.	  O	  Manuel	  Martins	  da	  Hora	  que	  era	  uma	  agência	  

antiga	  foi-‐me	  buscar	  à	  Marca	  com	  um	  contrato	  daqueles	  que	  a	  gente	  não	  podia...	  eu	  fui	  

ganhar	  o	  dobro	  do	  que	  ganhava	  na	  Marca.	  Porque	  eles	  precisaram	  para	  um	  cliente	  novo	  

norte-‐americano,	  que	  era	  uma	  marca	  de	  lâminas	  “Chic”	  que	  queria	  lançar	  as	  lâminas	  em	  

Portugal	  e	  queria	  ter	  um	  director	  criativo	  já	  com	  curriculum.	  E	  então	  eles	  vão-‐me	  buscar	  à	  

Marca	  e	  oferecem-‐me	  um	  ordenado	  maior...	  era	  assim	  uma	  espécie	  de	  ordenado	  Ronaldo	  da	  

publicidade	  e	  eu	  estive	  dois	  anos	  aí	  a	  trabalhar	  já	  para	  coisas	  muito	  mais	  do	  dia	  a	  dia:	  Os	  

detergentes,	  e	  não	  sei	  quê...	  o	  que	  também	  tem	  piada	  porque	  eu	  vinha	  de	  um	  tipo	  de	  

comunicação	  gráfica	  muito	  elitista	  e	  depois	  tive	  que	  baixar	  ao	  nível	  da	  comunicação	  das	  

coisas	  do	  consumo	  diário,	  o	  que	  também	  foi	  importante.	  

Por	  isso	  é	  que	  eu	  falo	  muito	  na	  história	  das	  pessoas	  dizerem	  que	  trabalhar	  para	  a	  cultura	  é	  

que	  é	  importante...	  

E	  eu	  depois	  acabo	  por	  fazer	  o	  percurso	  na	  Letra,	  desde	  1972	  até	  hoje,	  com	  muito	  mais	  

contactos	  ao	  nível	  da	  indústria	  e	  do	  comércio	  do	  que	  da	  área	  da	  cultura.	  Com	  grande	  pena	  

minha	  porque	  não	  há	  dúvida	  de	  que	  os	  interlocutores	  são	  pessoas	  muito	  mais	  próximas	  de	  

nós,	  ainda	  hoje	  os	  clientes	  de	  fora	  da	  área	  da	  cultura,	  uma	  pessoa	  tem	  quase	  que	  lhes	  fazer	  a	  

formação.	  “O	  que	  você	  precisa	  é	  disto”.	  

	  

4. Influências -‐	  Portanto,	  resumidamente	  tem	  estes	  três	  marcos	  no	  seu	  percurso.	  E	  em	  relação	  a	  

influências	  que	  possa	  ter	  recebido...	  Para	  além	  da	  sua	  formação	  de	  base	  teve	  algumas	  figuras	  

que	  tenham	  influenciado	  o	  seu	  percurso	  profissional?	  

Sebastião,	  António	  Garcia,	  Daciano	  e	  um	  italiano:	  Grignani.	  Se	  vir	  algumas	  coisas	  minhas...	  

(arranjei-‐lhe	  aqui	  um	  pequeno	  portfólio	  com	  trabalhos	  meus...).	  Por	  exemplo,	  isto	  é	  muito	  

Grignani...	  Ele	  em	  Itália	  trabalhou	  muito	  para	  uma	  empresa	  gráfica,	  também	  dos	  anos	  60,	  

que	  aparece	  muito	  aí	  nos	  Graphis.	  Ele	  produzia	  muito.	  Mas	  era	  muito	  este	  tipo	  de	  coisas	  que	  

eu	  também	  fazia...	  Eu	  tinha	  isto	  aqui	  também	  e	  depois	  havemos	  de	  falar	  sobre	  isto	  (logótipo	  

para	  o	  Instituto	  Nacional	  de	  Estatística),	  porque	  está	  relacionado	  com	  o	  Sebastião.	  

Mas	  fundamentalmente,	  o	  Sebastião	  não	  há	  dúvida	  que	  foi	  importante.	  Graficamente	  ele	  e	  o	  

Garcia	  foram...	  porque	  o	  Garcia...	  não	  sei	  se	  tem	  o	  livro...	  mas	  o	  Garcia	  se	  for	  ver	  os	  símbolos...	  

eu	  ando	  um	  bocado	  na	  área	  dele...	  e	  cheguei	  a	  concorrer	  com	  ele!	  E	  ele	  por	  acaso	  ganhou...	  

foi	  numa	  coisa	  da	  Siderurgia,	  que	  o	  Zé	  (referindo-‐se	  ao	  designer	  José	  Brandão)	  também	  foi	  

convidado...	  e	  ganhou	  ele,	  e	  nunca	  foi	  aplicado.	  Foi	  o	  último	  símbolo	  da	  siderurgia,	  que	  eles	  

fizeram	  um	  concurso	  por	  convite	  e	  nunca...	  

	  

	  

	  

	  

	  



-‐	  Estava	  a	  dizer-‐me	  foi	  influenciado	  por	  este	  Grignani,	  que	  era	  italiano,	  eu	  ia	  perguntar-‐lhe	  

se	  considera	  que	  incorporou	  no	  seu	  trabalho	  algumas	  influências	  do	  estrangeiro	  e	  de	  que	  

modo.	  

Ah	  sim	  graficamente	  o	  Graphis	  e	  o	  chamado	  design	  suíço.	  O	  design	  internacional	  suíço	  e	  a	  

Helvetica.	  Eu	  sou	  filho	  da	  Helvetica,	  totalmente,	  ainda	  hoje.	  

	  

-‐	  E	  de	  que	  maneira	  é	  que	  se	  realizavam	  os	  contactos	  com	  as	  coisas	  que	  se	  faziam	  no	  

estrangeiro?	  

É	  através	  de	  revistas.	  Graphis	  e	  Gebrauchsgraphik	  fundamentalmente.	  Depois	  quando	  eu	  

começo	  a	  trabalhar.	  Antes	  de	  ir	  trabalhar	  com	  o	  Eduardo	  Anahory,	  eu	  fui	  trabalhar	  para	  a	  

Câmara	  Municipal	  de	  Lisboa	  como	  desenhador.	  Era	  uma	  coisa	  de	  burocracia...	  era	  um	  

contrato	  de	  um	  ano	  e	  eu	  não	  aguentei	  um	  ano,	  só	  aguentei	  onze	  meses...	  não	  cumpri	  o	  

contrato...	  e	  depois	  fui	  para	  o	  atelier	  do	  Eduardo	  Anahory.	  	  

Mas	  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	  comprei	  que	  era	  Pubblicità	  in	  Italia.	  

E	  o	  livro	  custava	  na	  altura	  900	  escudos.	  Eu	  ganhava	  e	  bem.	  Eu	  era	  desenhador	  de	  terceira	  

classe	  com	  um	  contrato	  de	  doze	  meses,	  era	  o	  chamado	  desenhador	  mais	  “ordinário”,	  

ganhávamos	  1750$00.	  As	  rendas	  de	  casa	  nessa	  altura	  eram	  1110$00.	  Estavam	  as	  rendas	  

limitadas.	  Portanto,	  apesar	  de	  tudo	  o	  desenhador	  de	  terceira	  classe,	  com	  dezassete	  anos,	  a	  

ganhar	  1750$00,	  era	  quase	  duas	  rendas	  de	  casa.	  Era	  quase	  duzentos	  contos	  hoje...	  pode-‐se	  

dizer.	  E	  900$00	  era	  metade!	  Era	  uma	  renda	  de	  casa!	  Era	  o	  que	  custava	  o	  livro.	  Só	  com	  uma	  

diferença.	  A	  gente	  não	  comprava	  o	  livro	  a	  pronto.	  Os	  tipos	  iam	  lá	  todos	  os	  meses,	  a	  gente	  

comprava	  o	  livro	  a	  prestações.	  100$	  por	  mês.	  Portanto	  aquele	  livro	  levava	  nove	  meses	  a	  

pagar.	  

E	  especialmente	  eu,	  que	  o	  meu	  filho	  mais	  velho	  infelizmente	  ao	  fim	  de	  três	  meses	  de	  nascer	  

teve	  paralisia	  infantil,	  portanto	  eu	  apanhei	  logo	  com	  massagens,	  operações...	  eu	  tive	  uns	  

primeiros	  anos	  de	  pai	  que	  foram	  assim	  complicados,	  mesmo	  em	  termos	  de	  dinheiro	  e	  

apesar	  do	  apoio	  dos	  meus	  pais,	  porque	  senão	  não	  seria	  possível.	  Até	  porque	  eu	  fui	  viver	  

para	  casa	  dos	  meus	  pais	  e	  portanto	  foi	  uma	  grande	  ajuda	  esses	  primeiros	  anos.	  Mas	  mesmo	  

assim	  dava	  para	  comprar	  o	  livro	  a	  prestações...	  (risos)	  

E	  a	  partir	  daí	  eu	  caí	  na	  parvoíce	  completa.	  A	  Letra	  chegou	  a	  ter	  15	  pessoas,	  a	  maior	  parte	  

designers,	  chegámos	  a	  ser	  doze	  designers	  o	  que	  era	  um	  perfeito	  disparate...	  sempre	  houve	  a	  

preocupação	  de	  pagar	  relativamente,	  pelo	  menos	  de	  acordo	  com	  a	  qualidade	  de	  trabalho	  

das	  pessoas...	  	  

Cheguei	  a	  ser	  quase	  insultado	  por	  colegas	  porque	  pagava	  acima	  do	  normal,	  nomeadamente	  

pelo	  Daciano	  da	  Costa,	  porque	  eles	  na	  arquitectura	  pagam	  abaixo	  de	  cão...	  quando	  eu	  disse	  

uma	  vez	  ao	  Daciano	  em	  1970	  e	  tal	  que	  pagava	  350	  contos	  limpos	  a	  um	  colaborador	  meu,	  

que	  saiu	  em	  1983,	  o	  Daciano	  disse:	  Eh	  pá	  isso	  não	  pode	  ser!	  

Mas	  voltando	  assunto,	  entrei	  na	  parvoeira	  porque	  tinha	  assinaturas	  de	  quase	  todas	  as	  

revistas.	  Por	  exemplo	  eu	  tenho	  a	  Domus	  desde	  os	  anos	  60	  até	  eu	  chegar	  à	  realidade,	  que	  foi	  



em	  1997.	  Eh	  pá	  é	  um	  disparate!	  Eu	  nem	  tenho	  tempo	  para	  ler	  as	  revistas	  todas!	  Ah	  depois	  

custava	  cada	  uma	  20	  contos	  por	  ano,	  e	  como	  eram	  várias,	  aquilo...	  portanto	  eu	  acabei	  isso	  

tudo	  em	  97,	  mas	  durantes	  anos...	  mas	  isso	  tem	  a	  ver	  um	  bocado	  com	  o	  complexo	  da	  não	  

licenciatura.	  Eu	  como	  não	  tenho	  a	  licenciatura,	  tenho	  que	  ter	  a	  informação	  toda...	  e	  depois	  eu	  

adoro	  livros...	  mas	  tive	  o	  excesso	  de	  ter	  assinaturas	  e	  informação	  a	  mais,	  que	  eu	  já	  não	  

conseguia...	  

	  

E	  todas	  essas	  revistas	  que	  menciona	  eram	  estrangeiras	  ou	  também	  portuguesas?	  

Eu	  sempre	  estive	  com	  um	  pé	  na	  arquitectura	  e	  outro	  no	  design,	  já	  sem	  falar	  na	  economia...	  

eu	  sou	  o	  chamado	  põem-‐me	  uma	  coisa	  à	  frente	  e	  eu	  leio.	  Até	  pode	  ser	  fofocas...	  mas	  isso	  

também	  era	  importante,	  porque	  como	  nós	  éramos	  agência	  de	  publicidade,	  recebíamos	  

publicações.	  Eu	  ainda	  hoje	  recebo	  felizmente	  –	  e	  a	  única	  que	  ainda	  tem	  um	  certo	  interesse	  é	  

o	  Expresso	  –	  de	  borla.	  Só	  não	  recebo	  na	  Sexta-‐feira,	  só	  recebo	  na	  Segunda,	  porque	  como	  é	  de	  

borla.	  E	  ainda	  temos	  um	  jornal	  de	  Guimarães,	  que	  ainda	  manda,	  não	  sei	  porquê,	  porque	  

nunca	  dei	  um	  anúncio	  aos	  senhores.	  Mas	  tínhamos	  a	  imprensa	  toda,	  jornais,	  revistas	  a	  

despejar-‐nos.	  Porque	  como	  era	  agência	  eles	  tinham	  interesse.	  E	  depois	  apareciam	  as	  fofocas	  

também,	  as	  revistas	  do	  coração,	  e	  a	  pessoa	  acabava	  por	  ler,	  com	  o	  vício	  de	  ler,	  até	  coisas	  que	  

não	  devia.	  Felizmente	  que	  acabaram	  de	  mandar	  essas	  coisas.	  	  

	  

E	  a	  par	  desse	  seu	  contacto	  com	  as	  coisas	  estrangeiras,	  lembra-‐se	  de	  como	  é	  que	  esse	  

contacto	  se	  processava	  na	  geração	  anterior	  à	  sua,	  do	  seu	  pai	  e	  do	  seu	  tio?	  

(Era	  frequente	  comprarem-‐se	  revistas?	  Como	  chegavam	  elas	  a	  Portugal?	  Havia	  livrarias	  

onde	  se	  pudessem	  adquirir?	  Quais?)	  

Sim,	  também	  era	  muito	  através	  de	  revistas.	  Por	  exemplo,	  o	  meu	  pai	  e	  o	  meu	  tio	  tinham	  essas	  

assinaturas	  de	  1930	  e	  tal,	  que	  não	  eram	  do	  meu	  tempo,	  mas	  que	  eu	  acabei	  por	  manter,	  e	  

também,	  uns	  mais	  outros	  menos,	  através	  das	  idas	  lá	  fora.	  

Por	  exemplo,	  para	  mim	  aquele	  ano	  de	  1959	  foi	  uma	  machadada	  dos	  diabos.	  Eu	  ter	  ido	  para	  

Londres	  com	  16	  anos	  foi	  assim...	  E	  não	  foi	  melhor	  porque	  começaram	  logo	  as	  dificuldades	  

económicas.	  Ah	  e	  mais,	  naquela	  altura	  nem	  pensar	  em	  dar	  autorização	  para	  trabalhar.	  

Porque	  já	  naquela	  altura	  a	  legislação	  inglesa	  previa	  uma	  multa	  enorme	  para	  o	  empregador	  

se	  uma	  pessoa	  fosse	  apanhada	  a	  trabalhar	  sem	  licença,	  e	  o	  rapazinho	  ou	  rapariguinha	  eram	  

postos	  na	  fronteira	  em	  24	  horas.	  Eu	  consegui	  vários	  empregos	  com	  o	  artifício	  de	  no	  

primeiro	  mês:	  “Então	  o	  permit?”.	  “Ah,	  estou	  a	  tratar”...	  e	  eles	  pagavam-‐me.	  No	  segundo	  mês,	  

“O	  permit?”.	  “Ah...”	  Pagavam-‐me	  e	  “vai-‐te	  embora”.	  Eles	  não	  arriscavam	  mais	  do	  que	  isso	  

porque	  acho	  que	  a	  lei	  permitia	  esses	  dois	  meses.	  E	  portanto	  andava	  sempre	  a	  saltitar	  de	  

emprego.	  O	  último	  foi	  até	  num	  restaurante	  da	  Universidade	  de	  Londres.	  Eu	  passei	  pelos	  

Selfridges	  a	  fazer	  montras,	  foi	  a	  única	  coisa	  mais	  ligada	  à	  profissão.	  	  

Mas	  além	  disso	  foi	  o	  apanhar	  uma	  cidade	  que	  era	  naquela	  altura	  muito	  mais	  interessante	  

que	  é	  hoje,	  até	  porque	  o	  design	  naquela	  altura	  estava	  a	  mexer...	  Carnaby	  Street,	  e	  aquelas	  

coisas,	  o	  Flower	  Power...	  que	  eu	  depois	  acabei	  por	  trazer	  também...	  essa	  imersão	  “à	  bruta”	  



que	  o	  meu	  pai	  autorizou.	  Acho	  que	  foi	  assim	  um	  disparate	  ele	  ter-‐me	  deixado	  ir.	  Porque	  era	  

uma	  pessoa	  que	  achava:	  “Queres	  ir-‐te	  embora,	  então	  vai”...	  foi	  importantíssimo	  mesmo	  sob	  o	  

ponto	  de	  vista	  gráfico	  também.	  E	  de	  outras	  coisas,	  de	  conhecer	  outras	  coisas.	  

	  

-‐	  Um	  mergulho	  numa	  outra	  realidade...	  Mas	  voltando	  aqui	  outra	  vez	  a	  Portugal,	  sentia	  que	  o	  

regime	  político	  que	  se	  vivia	  antes	  de	  1974	  dificultava	  de	  alguma	  maneira	  a	  prática	  desta	  

profissão?	  De	  que	  modo?	  

Sim,	  mas	  não	  quer	  dizer	  que	  as	  pessoas	  da	  minha	  idade	  estivessem	  por	  aí	  muito	  

preocupadas.	  Agora	  eu	  nasci	  numa	  família	  que	  esteve	  sempre	  muito	  ligada	  aos	  MUD’s	  e	  aos	  

movimentos	  democráticos	  e	  vimos	  isso...	  infelizmente	  à	  maior	  parte	  da	  população	  nem	  lhes	  

passava	  pela	  cabeça...	  agora	  nós	  tínhamos	  amigos	  e	  pessoas	  da	  família	  com	  problemas	  

desses...	  e	  portanto	  eu	  desde	  muito	  miúdo	  que	  soube...	  para	  mais,	  o	  meu	  pai	  trabalhava	  no	  

Diário	  Popular.	  O	  meu	  pai	  é	  que	  fez	  o	  cabeçalho,	  a	  parte	  gráfica	  toda	  do	  Diário	  Popular	  até	  

ao	  25	  de	  Abril.	  Ele	  e	  o	  José	  de	  Lemos	  com	  aquela	  página	  infantil.	  Portanto,	  censura	  e	  coisas	  

dessas	  era	  o	  dia-‐a-‐dia	  num	  jornal.	  Eram	  coisas	  que	  eu	  acompanhei	  mesmo	  de	  miúdo.	  Havia	  

colegas	  meus	  no	  liceu	  e	  não	  sei	  quê	  que	  nunca	  tinham	  ouvido	  falar	  nisso!	  Passava-‐lhes	  

completamente	  ao	  lado.	  

	  

-‐	  Mas	  acha	  que	  isso	  limitava	  de	  alguma	  forma	  a	  criatividade	  das	  pessoas	  que	  faziam	  o	  

trabalho	  ou	  havia	  maneiras	  de	  contornar?	  

Não,	  nalguns	  casos,	  por	  exemplo	  a	  história	  da	  revista	  à	  portuguesa,	  de	  certo	  modo	  era	  

provocado	  pela	  censura.	  Aquilo	  era	  quase	  um	  brincar	  às	  escondidas	  e	  era	  isso	  que	  até	  tinha	  

graça.	  A	  primeira	  sessão,	  o	  chamado	  ensaio	  geral	  antes	  do	  espectáculo	  era	  com	  a	  polícia	  a	  

assistir.	  Depois	  a	  polícia	  dizia:	  “Aquilo	  tem	  que	  sair”...	  mas	  eles	  já	  jogavam,	  punham	  lá	  umas	  

coisas	  que	  eram	  mesmo	  para	  a	  polícia	  cair	  naquela	  e	  deixar	  passar	  outras.	  Aliás	  eu	  tenho	  

uma	  história	  de	  design	  que	  é	  importante.	  

Eu	  estive	  em	  Angola.	  Fui	  obrigado	  a	  ir	  para	  Angola	  por	  castigo	  na	  tropa.	  E	  como	  fui	  de	  

castigo	  mandaram-‐me	  logo	  para	  a	  guerra,	  para	  a	  fronteira.	  Por	  causa	  da	  nossa	  profissão	  eu	  

tinha	  uns	  contactos	  cá,	  com	  um	  general	  e	  não	  sei	  quê.	  E	  levei	  uma	  carta	  para	  o	  filho	  que	  era	  

capitão	  e	  que	  estava	  no	  quartel	  general.	  Quando	  cheguei	  lá	  o	  homem	  era	  um	  capitão	  

responsável	  pela	  história,	  pelo	  parque	  de	  história	  do	  quartel	  general	  e	  disse-‐me:	  o	  que	  é	  que	  

você	  faz?	  E	  eu	  disse:	  ah	  eu	  desenho.	  Ah	  é?	  Então	  fica	  já	  aqui.	  Portanto	  eu	  não	  vou	  para	  a	  

guerra,	  eu	  nunca	  dei	  um	  tiro,	  a	  não	  ser	  numa	  carreira	  de	  tiro,	  graças	  ao	  facto	  de	  saber	  

desenhar!	  Parece	  que	  não,	  mas	  também	  ajuda	  muito...	  

Depois	  tive	  um	  mês	  de	  férias	  lá	  e	  como	  estava	  como	  soldado,	  porque	  não	  tinha	  dado	  

habilitações,	  porque	  tinha	  filhos,	  para	  não	  ir	  para	  a	  guerra...	  E	  depois	  acabei	  por	  ir.	  Eu	  fui	  de	  

castigo	  porque	  eu	  faltava	  muito	  à	  tropa	  para	  ir	  trabalhar.	  E	  depois	  era	  apanhado...	  e	  estive	  

preso	  quatro	  vezes.	  E	  por	  isso	  é	  que	  eu	  fui	  para	  Angola.	  E	  depois	  nas	  férias	  arranjei	  emprego	  

numa	  agência	  de	  publicidade	  lá,	  o	  que	  me	  deu	  para	  ganhar	  o	  dinheiro	  naquele	  mês	  que	  eu	  

precisava	  para	  pagar	  dívidas	  até.	  E	  apanho	  com	  dois	  desenhadores	  que	  já	  lá	  estavam.	  Um	  



tipo	  era	  um	  holandês	  que	  já	  tinha	  trabalhado	  cá	  em	  Portugal	  com	  a	  agência	  Zeiger,	  que	  não	  

sei	  se	  já	  ouviu	  falar...	  era	  pai	  da	  Marina	  Zeiger,	  que	  foi	  professora	  no	  IADE.	  O	  Zeiger	  é	  um	  

tipo	  alemão	  que	  veio	  trabalhar	  para	  Portugal	  exactamente	  na	  Segunda	  Guerra.	  E	  depois	  

instala-‐se	  cá	  e	  como	  era	  alemão,	  arranjou	  clientes	  alemães...	  foi	  uma	  agência...	  a	  mulher	  dele	  

é	  actriz,	  chama-‐se	  Ana	  Paula	  Zeiger.	  Ainda	  faz	  telenovelas.	  E	  uma	  das	  filhas	  era	  designer	  do	  

IADE	  e	  foi	  professora	  de	  design	  industrial.	  

Ah	  mas	  esse	  holandês	  tinha	  trabalhado	  cá	  no	  Zeiger	  e	  depois	  foi	  para	  Angola.	  E	  portanto	  eu	  

com	  o	  meu	  curriculum,	  fui	  admitido,	  e	  então	  fiz	  umas	  campanhas	  lá	  durante	  um	  mês.	  E	  

tinham	  lá	  dois	  rapazes	  desenhadores	  que	  tinham	  vindo	  da	  arquitectura,	  porque	  não	  havia	  

escolas	  de	  formação	  de	  design,	  mas	  lá	  faziam	  o	  trabalho	  e	  tinham	  os	  estiradores	  sempre	  

impecáveis...	  eles	  faziam	  as	  artes	  finais	  das	  maquetes	  que	  eu	  fazia.	  As	  tantas	  iam	  mostrar	  ao	  

holandês	  a	  arte	  final,	  mas	  vinham-‐me	  mostrar	  primeiro	  a	  mim.	  E	  eu	  comecei	  a	  ler	  e	  no	  texto	  

faltava	  uma	  vírgula	  e	  um	  ponto	  final.	  

–	  Eh	  pá,	  isto	  está	  mal!	  

–	  Ah	  não,	  é	  mesmo	  assim.	  	  

–	  Mas	  é	  mesmo	  assim	  porquê?	  

–	  É	  que	  este	  gajo...	  o	  holandês...	  (e	  este	  tipo	  da	  marketing	  e	  Publicidade	  também	  era	  assim).	  

Como	  eram	  pessoas	  que	  tinham	  aprendido	  português,	  e	  como	  estavam	  fora	  da	  língua	  de	  

conforto	  deles,	  eram	  muito	  escrupulosos	  na	  história	  de	  como	  é	  que	  se	  escrevia	  português	  

bem.	  Estavam	  ali	  com	  os	  requintes	  todos,	  que	  era	  para	  se	  defenderem	  a	  eles	  próprios.	  E	  

então	  o	  nosso	  amigo	  holandês	  parece	  que	  se	  apanhasse	  um	  erro	  daqueles,	  de	  faltar	  uma	  

vírgula	  ou	  um	  ponto,	  ficava	  muito	  chateado,	  mas	  eles	  emendavam	  e	  ele	  mandava	  

imediatamente	  seguir	  o	  trabalho.	  Se	  estivesse	  tudo	  certo,	  o	  tipo	  se	  calhar	  começava	  a	  dizer,	  

isto	  se	  calhar	  ficava	  melhor	  assim...	  de	  maneira	  que	  eles	  colocavam	  aquilo	  para	  ele	  

“implicar”.	  Mas	  isto	  foi	  uma	  esperteza	  de	  português.	  (risos)	  

	  

–	  Isto	  a	  propósito	  de	  maneiras	  de	  contornar...	  

Depois	  nós	  na	  publicidade	  não	  tínhamos	  problemas	  com	  o	  regime.	  	  

Só	  há	  outra	  coisa	  que,	  já	  que	  estamos	  a	  falar	  disso,	  aproveito	  para	  dizer.	  Se	  não	  fosse	  pelo	  

regime,	  o	  Orlando	  da	  Costa	  nunca	  teria	  estado	  a	  trabalhar	  em	  publicidade.	  O	  Orlando	  da	  

Costa	  foi	  proibido	  de	  ser	  professor,	  por	  causa	  de	  ser	  militante	  comunista.	  E	  quem	  diz	  o	  

Orlando	  diz	  o	  Alves	  Redol,	  que	  foi	  director	  de	  publicidade	  da	  Êxito.	  Só	  não	  estariam	  noutra	  

profissão	  ou	  na	  faculdade	  por	  causa	  do	  regime...	  e	  quem	  diz	  ele	  diz	  outros	  como	  o	  Pedro	  

Oom,	  e	  montes	  de	  gente	  que	  trabalhava	  na	  publicidade.	  

Muitas	  dessas	  empresas	  eram	  por	  exemplo	  a	  Latina.	  O	  dono	  da	  latina	  era	  o	  banco	  Borges	  e	  

Irmão.	  A	  TAP,	  e	  não	  sei	  quê...	  eles	  sabiam	  muito	  bem	  quem	  é	  que	  tinham	  ali.	  Eram	  pessoas	  

do	  partido	  mas	  eles	  queriam	  lá	  saber.	  Desde	  que	  fizessem	  bem	  aquela	  actividade,	  o	  resto	  era	  

lá	  com	  a	  PIDE	  e	  com	  os	  militares.	  

Mas	  quer	  dizer	  a	  publicidade	  endureceu...	  o	  Manuel	  da	  Fonseca,	  escritor,	  com	  quem	  eu	  

trabalhei	  também.	  Houve	  uma	  quantidade	  de	  gente,	  principalmente	  da	  parte	  da	  escrita,	  que	  



foi	  parar	  à	  publicidade	  por	  necessidade,	  porque	  estava	  proibida	  de	  exercer	  nas	  faculdades	  e	  

assim...	  

	  

-‐	  Pensa	  que	  a	  maneira	  de	  trabalhar	  em	  design	  gráfico	  era	  mais	  interessante	  	  na	  época	  

anterior	  ao	  computador	  ou	  hoje	  em	  dia,	  depois	  da	  introdução	  do	  computador	  no	  processo?	  

Eu	  acho	  que	  não...	  em	  termos	  formais...	  

Eu	  estive	  em	  87,	  em	  representação	  da	  Associação	  Portuguesa	  de	  Design,	  num	  congresso	  da	  

ICOGRADA.	  Realizaram	  um	  congresso	  em	  Bruxelas	  que	  foi	  ICOGRADA,	  Icsid	  e	  IFI.	  De	  seis	  em	  

seis	  anos	  fazem	  uns	  congressos	  juntos.	  Se	  bem	  que	  depois	  cada	  um	  faz	  o	  seu,	  mas	  no	  mesmo	  

sítio.	  E	  nesta	  altura,	  em	  87,	  apareceu	  malta	  inglesa	  (de	  que	  agora	  não	  me	  lembro	  os	  nomes,	  

mas	  gente	  muito	  conhecida	  de	  design	  gráfico)	  com	  intervenções	  completamente	  alarmistas	  

acerca	  dos	  computadores.	  “Ah	  agora	  vem	  aí	  uma	  era	  em	  que	  toda	  a	  gente	  vai	  fazer	  

concorrência	  connosco!”.	  Eu	  fiquei	  completamente	  parvo	  e	  a	  comparação	  que	  usei	  na	  altura	  

foi	  aquilo	  que	  me	  marcou	  quando	  eu	  comecei	  a	  trabalhar.	  Uma	  das	  coisas	  quando	  eu	  

comecei	  a	  trabalhar	  em	  arquitectura	  foi	  o	  tira-‐linhas.	  A	  gente	  tinha	  que	  fazer	  as	  provas	  

finais.	  Fazíamos	  tudo	  a	  lápis	  em	  vegetal,	  mas	  depois	  tinha	  que	  se	  passar.	  E	  eu	  ainda	  tive	  que	  

fazer	  a	  tira-‐linhas,	  coisa	  que	  você	  já	  nunca	  fez,	  e	  aquilo	  é	  uma	  chatice,	  porque	  se	  o	  tira-‐linhas	  

não	  estivesse	  bem	  afiado	  aquilo	  borrava	  tudo,	  e	  a	  gente	  tinha	  que	  emendar.	  E	  depois	  tinha	  

que	  se	  fazer	  a	  espessura	  sempre	  certinha.	  E	  eu	  apanhei	  a	  introdução	  da	  chamada	  caneta	  

“Rotring”,	  em	  que	  as	  canetas	  já	  tinham	  todas	  as	  espessuras,	  aquilo	  tinha	  um	  sistema	  de	  

desentupir...	  aquilo	  foi	  uma	  revolução.	  Para	  toda	  a	  gente	  que	  trabalhasse	  em	  vegetal,	  aquilo	  

não	  tinha	  nada	  a	  ver	  uma	  coisa	  com	  a	  outra.	  Foi	  uma	  revolução.	  E	  foi	  o	  que	  eu	  disse:	  eh	  pá,	  é	  

uma	  questão	  de	  mudar	  de	  “caneta”,	  de	  equipamento.	  

Eu	  fui	  dos	  primeiros.	  Eu	  lembro-‐me	  perfeitamente	  do	  Zé	  Brandão,	  que	  tinha	  comprado,	  ao	  

abrigo	  das	  escolas,	  com	  o	  desconto	  de	  professor,	  uns	  computadores	  “caganitinhos”,	  uns	  

Apple.	  Eu	  os	  primeiros	  computadores	  que	  comprei	  eram	  dois	  “caganitinhos”	  também	  e	  dois	  

“Quadras”,	  que	  já	  eram	  duas	  coisas	  maiores,	  e	  custou-‐me	  tudo	  aquilo	  doze	  mil	  contos	  na	  

altura.	  Hoje	  acho	  que	  qualquer	  “Blackberry”	  faz	  mais	  coisas	  do	  que	  aqueles	  computadores	  

que	  custaram	  uma	  fortuna.	  Mas	  eu	  sempre	  fui,	  com	  os	  meus	  exageros	  do	  costume...	  por	  isso	  

é	  que	  eu	  hoje	  estou	  um	  “teso”	  dos	  diabos.	  É	  que	  eu	  espetei	  a	  malta...	  tudo	  o	  que	  era	  

novidades,	  eu	  comprava.	  E	  sempre	  tive	  gente	  a	  mais	  para	  fazer	  coisas.	  No	  fundo	  eu	  andei	  a	  

trabalhar	  para	  fazer	  coisas...	  

Eu	  sempre	  fui	  um	  adepto	  dos	  computadores,	  mas	  o	  que	  é	  curioso	  é	  que	  eu	  não	  faço	  nada	  nos	  

computadores.	  Ou	  seja,	  como	  sempre	  tive	  pessoas	  para	  fazer,	  eu	  dizia	  “eh	  pá,	  faz	  assim,	  faz	  

assado”.	  O	  que	  é	  que	  eu	  uso.	  Uso	  para	  fazer	  as	  buscas,	  e	  etc.	  Mas	  não	  desenho	  porque	  não	  

domino.	  E	  passei	  estes	  anos	  todos	  a	  ver	  como	  é	  que	  se	  faz,	  só	  que	  enquanto	  tiver	  pessoas	  

para	  fazer...	  

Agora	  em	  relação	  a	  isso.	  Interessante?	  Uma	  das	  coisas...	  eu	  estou	  a	  ver	  se...	  O	  meu	  pai	  fazia	  

100	  anos	  este	  ano.	  Nasceu	  em	  1912.	  E	  eu	  estava	  a	  ver	  se	  conseguia	  fazer	  um	  apanhado	  dos	  

trabalhos	  do	  meu	  pai,	  principalmente	  de	  uma	  coisa	  que	  eu	  perdi.	  A	  minha	  mãe	  morreu	  e	  



depois	  o	  meu	  pai	  casou	  outra	  vez.	  E	  eu	  perdi	  os	  livros	  que	  eu	  tinha	  em	  casa,	  feitos	  pelo	  meu	  

pai.	  Perdi	  porque	  os	  putos	  depois	  também	  estragaram.	  E	  agora	  estou	  eu	  a	  andar	  nos	  

alfarrabistas	  à	  procura	  deles,	  que	  são	  muitos	  e	  ainda	  me	  faltam	  bastantes.	  Aliás,	  por	  isso	  eu	  

também	  tenho	  comprado	  alguns	  do	  Sebastião.	  Se	  bem	  que	  tenho	  que	  me	  travar	  um	  bocado,	  

senão...	  então	  o	  Sebastião	  que	  também	  tem	  imensos.	  E	  por	  exemplo,	  em	  relação	  às	  capas.	  

Aquelas	  capas	  dos	  anos	  40,	  dos	  anos	  50,	  dos	  anos	  60,	  são	  todas	  interessantíssimas.	  E	  eram	  

todas	  feitas	  à	  mão.	  Mesmo	  se	  depois	  formos	  ver	  as	  capas	  do	  Cândido	  Costa	  Pinto,	  nos	  

policiais	  e	  depois	  o	  Lima	  de	  Freitas	  que	  continua,	  já	  com	  o	  Letraset,	  e	  feito	  à	  mão	  e	  com	  

colagens	  e	  etc.	  Aquilo	  tem	  tudo	  muito	  interesse	  e	  foi	  tudo	  feito	  à	  mão.	  E	  depois	  chegam	  os	  

anos	  70	  e	  desapareceram	  as	  capas.	  As	  capas	  não	  têm	  piada	  nenhuma,	  hoje.	  Bem,	  depois	  há	  

aqueles	  tipos	  da	  Europa-‐América	  e	  não	  sei	  quê,	  mesmo	  quando	  a	  capa	  tem	  algum	  interesse	  

nunca	  lá	  aparece	  o	  nome	  do	  autor.	  E	  agora	  é	  aquelas	  coisa	  dos	  relevos	  e	  os	  dourados...	  vem	  

dos	  Estados	  Unidos,	  julgo	  eu,	  lá	  daquelas	  manias	  dos...	  e	  depois	  também	  as	  pessoas.	  

Também	  não	  percebo	  a	  parte	  editorial.	  Diz-‐se	  que	  as	  pessoas	  continuam	  a	  não	  ler,	  mas	  saem	  

16	  livros	  por	  dia.	  E	  chega	  ao	  fim	  de	  15	  dias	  se	  não	  são	  vendidos,	  deitam	  aquilo	  fora,	  por	  

causa	  do	  IVA.	  

Uma	  das	  coisas	  a	  que	  eu	  agora	  me	  tenho	  andado	  a	  dedicar	  muito	  é	  a	  isso.	  E	  até	  com	  o	  Jorge	  

Silva.	  Porque	  o	  Jorge	  Silva	  é	  um	  grande	  coleccionador	  de	  livros.	  E	  agora	  estou	  a	  fazer	  com	  

ele,	  o	  livro	  do	  Fred	  Kradolfer,	  daquela	  colecção	  “D”.	  Eu	  e	  o	  Jorge	  somos	  pessoas	  muito	  

diferentes.	  Mas	  uma	  das	  coisas	  que	  ele	  tem,	  de	  facto,	  é	  uma	  óptima	  colecção.	  Ele	  como	  tem	  o	  

atelier	  lá	  no	  Chiado,	  parece	  que	  quando	  se	  chateia,	  vai	  à	  procura	  e	  compra.	  Ele	  até	  tem	  um	  

blogue	  sobre	  capas	  “living	  dead	  covers”	  e	  o	  outro	  que	  é	  o	  “Almanaque	  Silva”.	  

	  

-‐	  Penso	  que	  esta	  parte	  está	  terminada.	  Passaríamos	  então	  ao	  contacto	  com	  Sebastião	  

Rodrigues.	  

5. Contacto com 

o design e com 

SR 

-‐	  Como	  e	  quando	  contactou	  com	  o	  trabalho	  de	  SR?	  

Foi	  com	  o	  Almanaque.	  E	  depois	  do	  Almanaque	  vim	  sempre	  a	  seguir.	  Ah	  e	  depois	  foi	  com	  os	  

livros!	  Que	  eu	  já	  tinha	  despertado	  para	  a	  questão	  dos	  livros	  com	  o	  António	  Garcia,	  e	  depois	  

vim	  sempre	  a	  acompanhar.	  Claro	  que	  depois	  com	  os	  livros	  começou	  a	  aparecer	  também	  o	  

Câmara	  Leme,	  e	  portanto	  há	  ali	  uma	  mistura	  de	  gente...	  apesar	  de	  que	  muitos	  deles	  

curiosamente	  eu	  não	  os	  comprei.	  Se	  bem	  que	  eu	  já	  não	  sei	  os	  que	  tenho,	  porque	  eu	  

entretanto	  mudei	  de	  mulher	  e	  de	  casa	  várias	  vezes,	  já	  não	  sei	  onde	  é	  que	  estarão	  algumas	  

coisas.	  E	  ainda	  por	  cima	  fui	  sempre	  eu	  que	  optei	  por	  sair,	  deixando	  a	  maior	  parte	  das	  coisas,	  

para	  não	  alterar	  as	  casas.	  Portanto,	  eu	  hoje	  só	  tenho	  dos	  livros	  aqueles	  que	  eu	  não	  quis	  

mesmo	  perder.	  

Depois,	  o	  grande	  contacto	  foi	  com	  os	  cartazes	  da	  Gulbenkian.	  Aqueles	  Theatron	  e	  não	  sei	  

quê...	  e	  depois	  foi	  o	  conhecer	  pessoalmente	  o	  Sebastião,	  em	  1976,	  e	  a	  relação	  que	  se	  criou.	  

Porque	  de	  facto	  havia	  ali	  qualquer	  ligação.	  Porque	  nós	  nunca	  tivemos	  assim	  grande	  

intimidade.	  Como	  lhe	  digo,	  até	  fui	  chato	  algumas	  vezes	  com	  ele,	  e	  não	  devia	  ser.	  E	  ele	  deixou	  



que	  eu	  fosse.	  Ele	  podia	  dizer,	  oh	  menino	  e	  tal	  vai	  passear...	  mas	  ele	  no	  fim,	  perto	  de	  a	  gente	  

saber	  que	  ele	  estava	  doente,	  ele	  começou	  a	  ir	  ao	  meu	  atelier.	  Ele	  descia	  de	  casa	  até	  à	  rua	  

Ribeiro	  Santos.	  O	  meu	  atelier	  era	  por	  cima	  do	  teatro	  A	  Barraca.	  Aliás	  a	  Cristina	  Reis	  ainda	  

mora	  lá	  por	  cima...	  

E	  ele	  começou	  a	  aparecer	  por	  lá,	  assim	  sem	  dizer	  nada...	  até	  que	  um	  dia	  me	  disse:	  “ah	  um	  

cliente	  meu,	  um	  gajo	  muito	  porreiro,	  um	  engenheiro,	  quer	  um	  folheto,	  mas	  eu	  já	  não	  tenho	  

paciência.	  Não	  queres	  ir	  lá	  tu?”.	  Aí	  tinha	  um	  bocado	  a	  ver	  com	  a	  tal	  história,	  como	  era	  uma	  

coisa	  comercial,	  era	  uma	  coisa	  de	  turismo.	  “Não	  queres	  ir	  lá	  comigo?	  Ficas	  tu	  com	  o	  cliente	  e	  

pronto”.	  Eu	  achei	  aquilo	  estranho	  e	  fui.	  Mas	  aquilo	  foi	  de	  tal	  maneira	  estranho,	  e	  o	  senhor	  

até	  era	  bastante	  simpático.	  O	  trabalho	  não	  era	  assim	  nada	  de	  extraordinário,	  do	  que	  eu	  me	  

lembro...	  o	  que	  eu	  sei	  é	  que	  fiquei	  de	  dar	  orçamento	  e	  nunca	  dei.	  Porque	  achei	  esquisito...	  E	  

disse-‐lhe,	  mas	  porque	  é	  que	  não	  fazes	  tu?...	  

O	  Sebastião	  tinha	  aquele	  ar	  que	  se	  transmite	  nas	  fotografias,	  que	  é	  o	  do	  professor	  Pardal,	  

que	  está	  longe	  a	  pensar	  noutras	  coisas,	  com	  aquele	  ar	  assim	  ingénuo.	  Aliás	  ele	  tem	  uma	  

história	  engraçada,	  contada	  pelos	  nossos	  colegas,	  acho	  que	  pelo	  Eduardo	  Afonso	  Dias,	  que	  

na	  altura	  trabalhava	  no	  atelier	  Conceição	  Silva.	  O	  atelier	  Conceição	  Silva	  também	  tinha	  uma	  

agência	  de	  publicidade,	  que	  agora	  não	  me	  lembro	  como	  é	  que	  se	  chamava...	  este	  era	  um	  

atelier	  com	  200	  e	  tal	  pessoas,	  entre	  arquitectos,	  engenheiros	  e	  designers	  (poucos).	  O	  Artur	  

Henriques	  estava	  nesse	  atelier	  e	  vivia	  da	  Torralta,	  daqui	  de	  Tróia.	  E	  então	  houve	  um	  

administrador	  qualquer	  lá	  da	  Torralta,	  que	  veio	  buscar	  o	  Sebastião	  a	  casa	  para	  ir	  à	  Torralta,	  

para	  lhe	  mostrar	  qualquer	  coisa	  que	  era	  para	  o	  Sebastião	  fazer.	  O	  homem	  tinha	  um	  Porsche.	  

Eu	  também	  tinha.	  Mas	  o	  Sebastião	  andou	  poucas	  vezes	  no	  meu	  Porsche,	  e	  nunca	  se	  queixou,	  

mas	  com	  aquele	  sujeito...	  eles	  deviam	  ir	  aqui	  pela	  auto-‐estrada	  para	  Tróia,	  a	  acelerar.	  O	  

Sebastião	  não	  achava	  graça	  nenhuma	  àquilo	  e	  às	  tantas	  vira-‐se	  para	  o	  homem	  e	  diz	  

“Desculpe	  lá,	  páre	  aí,	  que	  eu	  preciso	  de	  ir	  ali	  à	  árvore...”.	  O	  outro	  pára,	  e	  assim	  que	  sai,	  o	  

Sebastião	  vira-‐se	  e	  diz-‐lhe:	  “Agora	  pode-‐se	  ir	  embora	  que	  eu	  não	  vou	  mais	  consigo!”.	  O	  

Sebastião	  odiava	  a	  velocidade,	  aliás	  ele	  odiava	  as	  viagens,	  tenho	  impressão	  que	  era	  com	  

medo	  dos	  aviões.	  Mas	  esta	  é	  uma	  história	  que	  contaram	  que	  acho	  que	  tem	  a	  ver	  com	  o	  

Sebastião.	  Bem,	  o	  outro	  também	  devia	  ser	  um	  parvo,	  “Ah	  o	  meu	  carro	  e	  tal”...	  Mas	  a	  gente,	  

também	  por	  isso	  e	  pelas	  distracções,	  nunca	  se	  apercebeu	  do	  Alzheimer	  a	  aproximar.	  Se	  bem	  

que	  ele	  ir-‐me	  bater	  à	  porta	  para	  ir	  à	  reunião	  com	  o	  cliente	  dele,	  já	  foi	  estranho...	  mas	  para	  

mim	  foi	  uma	  grande	  surpresa	  quando	  se	  descobriu.	  

E	  isso	  tem	  a	  ver	  com	  esta	  história	  (aponta	  para	  o	  símbolo	  do	  Instituto	  Nacional	  de	  

Estatística).	  Isto	  foi	  em	  1990,	  antes	  dos	  Censos.	  

O	  Vítor	  da	  Silva,	  que	  era	  professor	  da	  António	  Arroio	  e	  o	  José	  Cândido,	  que	  morreu	  no	  ano	  

passado,	  que	  era	  professor	  das	  Belas	  Artes,	  tinham	  sido	  contactados	  pelo	  Instituto	  Nacional	  

de	  Estatística	  para	  verem	  os	  trabalhos	  porque	  eles	  queriam	  mudar	  de	  imagem.	  O	  INE	  tinha	  

um	  símbolo	  estranhíssimo.	  Então	  nessa	  altura,	  como	  tinham	  que	  fazer	  os	  gráficos	  e	  não	  

havia	  os	  computadores,	  tinham	  imensos	  desenhadores	  para	  fazer	  gráficos,	  para	  fazer	  os	  

relatórios	  da	  estatística.	  Portanto,	  começaram	  por	  fazer	  um	  concurso	  entre	  os	  desenhadores	  



da	  estatística.	  É	  claro	  que	  quando	  chamaram	  o	  júri	  “Eh	  pá,	  estas	  pessoas	  não	  são	  indicadas	  

para	  fazer	  isto,	  não	  têm	  formação	  para	  fazer	  isto.”	  “Ah,	  desculpem,	  mas	  então	  o	  que	  é	  que	  

acham?”.	  “Isto	  têm	  que	  ser	  designers”.	  	  Façam	  um	  concurso.	  	  

Então	  em	  vez	  de	  fazerem	  entre	  designers,	  os	  senhores	  lá	  da	  estatística	  que	  não	  percebiam	  

nada	  daquilo,	  fizeram	  entre	  agências	  de	  publicidade.	  Dois	  meses,	  convites,	  etc.	  Chamaram	  

outra	  vez	  o	  Vítor	  da	  Silva	  e	  o	  José	  Cândido	  para	  ver	  os	  trabalhos,	  mas	  não	  havia	  nada	  que	  se	  

aproveitasse.	  “Designers!	  Não	  é	  agências...”.	  E	  estava-‐se	  a	  aproximar	  a	  data	  do	  Censo.	  

Eu	  desta	  fase	  do	  concurso	  entre	  gabinetes	  de	  design	  ainda	  vi	  algumas	  coisas.	  Lembro-‐me	  de	  

uma	  coisa	  que	  me	  deixou	  completamente	  parvo,	  que	  era	  deste	  tamanho	  (grande),	  com	  uma	  

rede,	  que	  se	  fosse	  reduzido,	  aquilo	  não	  se	  via	  tudo...	  E	  lá	  outra	  vez	  os	  senhores	  professores	  

vieram	  dizer	  que	  aquilo	  não	  servia.	  Até	  que	  lá	  os	  directores	  da	  estatística	  começaram	  a	  ficar	  

aflitos	  com	  o	  prazo	  e	  a	  perguntar	  o	  que	  fazer.	  “Então	  vocês	  já	  experimentaram	  tudo	  e	  não	  

funcionou,	  só	  há	  uma	  maneira.	  É	  convidar	  um	  autor	  que	  toda	  a	  gente	  aceite,	  que	  tenha	  

prestígio,	  para	  fazer	  isso.”	  “Ah	  então	  e	  diga	  lá	  quem	  é”.	  “Sebastião	  Rodrigues”.	  Ah	  está	  bem,	  

os	  senhores	  é	  que	  sabem.	  O	  Sebastião	  foi	  lá	  à	  reunião,	  e	  então	  fica	  combinado,	  dia	  tal	  às	  

tantas	  horas	  ir	  lá	  mostrar	  o	  trabalho	  (que	  por	  acaso	  era	  um	  Sábado,	  nunca	  percebi	  porquê).	  

Suponhamos	  que	  era	  às	  dez	  da	  manhã.	  Ah	  eu	  depois	  assisti.	  A	  sala	  onde	  isto	  se	  passa	  que	  é	  a	  

sala	  do	  1.º	  andar	  do	  Instituto	  Nacional	  de	  Estatística,	  que	  é	  quase	  igual	  a	  uma	  que	  aparece	  

muito	  na	  televisão	  com	  o	  Sr.	  ministro	  das	  finanças,	  cheia	  de	  pinturas	  da	  parte	  de	  cima.	  Aliás	  

são	  as	  duas	  [salas]	  do	  Pardal	  Monteiro.	  

	  

e	  uma	  mesa	  enorme	  e	  os	  directores	  todos	  da	  estatística	  (trinta	  e	  tal)	  e	  o	  presidente	  e	  os	  dois	  

professores.	  E	  às	  dez	  e	  meia	  e	  nada.	  E	  o	  Victor	  da	  Silva	  que	  é	  um	  homem	  todo	  certinho	  

(tanto	  que	  na	  Associação	  [Nacional	  dos	  Designers]	  tratava	  das	  contas),	  estava	  aflito	  por	  as	  

pessoas	  estarem	  todas	  à	  espera,	  e	  então	  disse:	  Ah	  eu	  posso	  telefonar.	  Então	  telefona	  ao	  

Sebastião	  Rodrigues:	  “Sebastião,	  então	  estamos	  todos	  aqui	  na	  reunião,	  você	  esqueceu-‐se?	  

Ao	  que	  ele	  responde:	  Ah	  era	  hoje?	  Então	  o	  Sr.	  Director	  tem	  aqui	  o	  carro,	  diz	  que	  o	  manda	  

buscar:	  Ah	  está	  bem.	  

Lá	  o	  foram	  buscar,	  deve	  ter	  sido	  mais	  uma	  hora.	  

Quando	  chega,	  o	  Sebastião	  trazia	  dois	  papéis.	  Um	  em	  branco	  e	  o	  outro	  com	  uma	  grelha	  a	  

lápis,	  mas	  que	  não	  se	  percebia	  nada.	  E	  o	  nosso	  amigo	  Sebastião	  começa	  a	  elaborar	  à	  volta	  da	  

grelha,	  até	  que	  o	  Victor	  da	  Silva	  percebeu	  que	  algo	  não	  estava	  bem	  e	  virou-‐se	  para	  o	  

Sebastião	  e	  disse-‐lhe:	  

Oh	  Sebastião	  desculpe	  lá	  nós	  viemos	  aqui	  incomodá-‐lo	  com	  uma	  coisa	  destas	  com	  tão	  pouca	  

importância.	  

O	  homem	  já	  não	  sabia	  o	  que	  havia	  de	  fazer,	  porque	  percebeu	  que	  ele	  não	  estava	  bem.	  

E	  o	  Sebastião	  vira-‐se	  para	  eles	  e	  diz:	  ah	  pois	  esta	  nem	  é	  a	  minha	  especialidade.	  

Os	  outros	  que	  o	  tinham	  recomendado	  ficaram	  atrapalhados,	  mas	  claro	  que	  depois	  

explicaram	  às	  pessoas	  que	  alguma	  coisa	  de	  estranho	  se	  estava	  a	  passar.	  

Quando	  o	  Victor	  da	  Silva	  falou	  com	  a	  mulher	  do	  Sebastião,	  é	  que	  ela	  lhe	  disse	  que	  ele	  já	  



andava	  a	  ser	  seguido.	  Ninguém	  sabia	  do	  problema	  de	  saúde	  dele.	  

Isto	  foi	  num	  sábado.	  Na	  segunda	  de	  manhã,	  entra	  o	  Victor	  da	  Silva	  pelo	  atelier	  a	  contar-‐me	  

isto	  e	  a	  dizer	  que	  tinha	  proposto	  ao	  INE,	  que	  uma	  vez	  excluído	  o	  Sebastião,	  só	  havia	  uma	  

outra	  pessoa	  para	  fazer	  isto	  que	  era	  o	  Carlos	  Rocha.	  E	  eles	  aceitaram,	  portanto	  você	  vai	  

fazer.	  

E	  eu	  lá	  fiz	  sessenta	  e	  tal	  versões	  alternativas	  em	  quinze	  dias.	  

	  

- O que pensava acerca do trabalho de SR quando o conheceu? 

Eu	  já	  tinha	  o	  chamado	  “calo”	  do	  Graphis	  e	  já	  tinha	  as	  coisas	  do	  meu	  pai...	  portanto	  aquilo	  

correspondia	  a	  uma	  qualidade	  que	  eu	  reconhecia	  e	  portanto	  foi	  imediato.	  

A	  história	  das	  capas,	  de	  facto	  foi	  uma	  coisa...	  

E	  depois	  há	  aqui	  uma	  outra	  coisa	  muito	  importante,	  que	  é	  isto	  [Revista	  embalagem	  cuja	  

capa	  é	  formada	  por	  círculos	  e	  quadrados]	  e	  que	  não	  está	  no	  livro,	  mas	  que	  é	  um	  período	  em	  

q	  o	  Sebastião	  usa	  muito...	  E	  há	  uma	  outra	  coisa	  que	  também	  não	  está	  no	  livro	  e	  que	  é	  muito	  

importante	  que	  é	  o	  catálogo	  da	  2.ª	  exposição	  da	  Gulbenkian.	  

E	  há	  isto	  que	  é	  uma	  revista	  da	  embalagem,	  que	  ele	  faz	  na	  altura	  também,	  que	  tem	  um	  

bocado	  a	  ver	  com	  o	  tal	  concurso	  das	  embalagens.	  

E	  há	  também	  o	  símbolo	  para	  o	  Instituto	  Nacional	  de	  Investimento,	  que	  também	  é	  um	  caso	  

parecido.	  

Esta	  segunda	  exposição,	  foi	  quando	  apareceu	  o	  João	  Abel	  Manta	  que	  ganhou	  o	  grande	  

prémio	  de	  desenho	  e	  para	  mim	  também	  foi	  muito	  importante	  esta	  exposição.	  Foi	  feita	  na	  

FIL,	  por	  antigo	  trabalhador	  do	  ETP	  (Estúdio	  Técnico	  de	  Publicidade)...	  e	  este	  grafismo	  [da	  

capa	  do	  catálogo]	  é	  uma	  coisa	  que	  eu	  nunca	  percebi	  porque	  é	  que	  não	  aparece	  no	  livro.	  

Isto	  [????????]	  era	  uma	  revista	  que	  era	  do	  Sr.	  Araújo	  Pereira	  que	  era	  irmão	  do	  Roberto	  de	  

Araújo,	  que	  também	  era	  outra	  figura	  importante,	  que	  também	  ninguém	  conhece	  

actualmente.	  

E	  isto	  está	  no	  livro	  do	  Garcia	  porque	  estão	  lá	  os	  prémio	  que	  o	  Garcia	  ganhou	  na	  mesma	  

altura	  do	  Sebastião	  Rodrigues.	  

	  

E	  isto	  é	  a	  reprodução	  dos	  cartazes	  de	  um	  concurso	  que	  houve	  para	  esta	  exposição.	  O	  

primeiro	  lugar	  foi	  para	  o	  Paulo	  Guilherme,	  o	  2.º	  prémio	  do	  Thomaz	  de	  Mello,	  o	  Paulo	  

Guilherme	  com	  outro,	  o	  meu	  tio	  José	  Rocha,	  o	  Thomaz	  de	  Mello	  com	  outro	  cartaz	  e	  eu,	  José	  

Carlos	  Rocha,	  que	  era	  um	  puto.	  Mas	  o	  giro,	  isto	  foi	  um	  concurso,	  que	  eu	  nunca	  vi	  a	  

exposição,	  mas	  houve	  uma	  exposição	  de	  cartazes...	  e	  a	  revista	  achou	  que	  este	  cartaz	  (do	  

designer	  Carlos	  Rocha)	  também	  deveria	  entrar.	  Existe	  aqui	  também	  outro	  cartaz	  de	  

interiores	  de	  Daciano	  da	  Costa.	  Mas	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  não	  participou.	  E	  isto	  é	  uma	  coisa	  

do	  Sena	  da	  Silva...	  porque	  o	  Mobil	  só	  utilizou	  isto	  em	  Portugal.	  (isto	  era	  um	  jornal...)	  	  

	  

Este	  é	  um	  concurso	  de	  1961,	  que	  nunca	  mais	  se	  fez,	  que	  era	  a	  Emba,	  que	  era	  feito	  na	  antiga	  

FIL.	  Logo	  no	  pavilhão	  cá	  em	  baixo	  tinha	  uma	  exposição	  de	  embalagens	  portuguesas	  e	  



estrangeiras	  muito	  bem	  montada.	  E	  depois	  lembraram-‐se	  de	  fazer	  um	  concurso	  de	  

embalagens	  que	  nunca	  mais	  aconteceu...	  e	  então	  havia	  as	  chamadas	  embalagens	  que	  

estavam	  no	  mercado	  que	  são	  estas...	  e	  havia	  um	  concurso	  também	  de	  projectos.	  Assim,	  

temos	  aqui	  este	  projecto	  da	  Sagres,	  que	  nunca	  foi	  impresso	  do	  António	  Garcia.	  Este	  do	  Sena	  

da	  Silva,	  que	  eu	  depois	  por	  acaso,	  vim	  a	  mudar	  “Bucelas”	  para	  “Caves	  Velhas”,	  mais	  tarde.	  

Mas	  o	  que	  é	  que	  aconteceu?	  A	  marca	  decide	  concorrer	  a	  esse	  concurso,	  só	  que	  convida	  

depois	  o	  Eduardo	  Anahory,	  o	  Garcia,	  o	  Sebastião,	  que	  não	  eram	  trabalhadores,	  mas	  que	  a	  

empresa	  convidou	  a	  fazerem	  coisas,	  pagas,	  para	  a	  Marca	  concorrer,	  mas	  em	  que	  aparecia	  o	  

nome	  deles.	  O	  Garcia	  ganha	  o	  primeiro	  prémio	  para	  as	  garrafas	  de	  cerveja,	  e	  o	  Sebastião	  

Rodrigues	  ganha	  com	  isto	  que	  era	  lindíssimo	  porque	  isto	  era	  castanho	  escuro	  e	  castanho	  

claro,	  e	  que	  era	  uma	  coisa	  muito	  muito	  bonita.	  E	  havia	  esta	  gracinha	  do	  Al-‐gharb.	  Nunca	  foi	  

para	  a	  frente.	  Este	  era	  o	  tal	  creme	  Núbia.	  E	  isto	  lindíssimo,	  que	  era	  uma	  caixa	  para	  os	  

ananases	  de	  São	  Miguel.	  Era	  verdes	  e	  encarnados,	  eu	  lembro-‐me	  das	  cores.	  Isto	  era	  um	  

rótulo	  feito	  em	  madeira	  folheada.	  

E	  mais	  prémios	  do	  Sebastião...	  há	  também	  esta	  caixa	  da	  	  SECLA	  ,	  do	  serviço	  de	  chá	  da	  SECLA,	  

que	  também	  é	  dele,	  que	  também	  não	  foi	  feita.	  Ele	  estava	  muito	  japonês	  nesta	  altura.	  E	  esta	  

fase	  quanto	  a	  mim	  não	  foi	  explorada	  no	  livro.	  	  

E	  o	  tal	  símbolo,	  os	  chamados	  símbolos	  de	  empresa,	  também	  é	  uma	  coisa	  que	  não	  está	  

explorada	  no	  livro,	  porque	  o	  Zé	  aí,	  também	  com	  a	  história	  da	  cultura,	  deixa	  um	  bocado	  as	  

“artes	  menores”	  para	  trás.	  

Tenho	  feito	  umas	  pesquisas	  do	  trabalho	  do	  Sebastião,	  e	  tudo	  aquilo	  que	  eu	  tenho	  no	  

computador,	  está	  aqui.	  Há	  aqui	  umas	  coisas	  do	  Sebastião	  Rodrigues	  e	  que	  nunca	  ninguém	  

fala,	  por	  exemplo,	  esta	  Revista	  Municipal,	  que	  está	  assinada	  ali	  de	  lado.	  O	  José	  Espinho	  é	  que	  

esteve	  muitos	  anos	  ligado	  à	  Revista	  Municipal	  e	  deve	  ter	  convidado	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  a	  

participar.	  

Depois	  há	  aqui	  algumas	  coisas	  nos	  trabalhos	  do	  S.	  que	  não	  estão	  muito	  exploradas	  que	  são	  

estas	  coisas	  da	  Batalha,	  do	  Mosteiro	  dos	  Jerónimos...	  por	  exemplo	  aqui	  este	  cartaz	  que	  é	  um	  

cadeirão	  dos	  Jerónimos,	  que	  eu	  encontrei,	  e	  que	  me	  despertou	  a	  atenção	  porque	  eu	  também	  

tenho	  trabalhado	  muito	  para	  os	  Jerónimos.	  

Depois	  também	  há	  esta	  série	  de	  livros...	  

E	  muita	  coisa	  com	  este	  tipo	  de	  desenho...	  

Há	  também	  umas	  gracinhas...	  eu	  também	  muito	  novo,	  sem	  o	  conhecer,	  estou	  na	  primeira	  

exposição	  de	  artes	  gráficas	  da	  Sociedade	  Nacional	  de	  Belas-‐Artes,	  que	  foi	  uma	  coisa	  muito	  

mal	  montada...	  mas	  eu	  apareço	  com	  as	  minhas	  coisas,	  e	  algumas	  coisas	  tinham	  gracinhas	  

destas,	  que	  eram	  letras	  cortadas	  e	  não	  sei	  quê...	  por	  influência	  do	  Sebastião,	  já...	  e	  que	  ele	  

depois	  fez	  menção,	  porque	  percebeu	  que	  havia	  ali	  referências.	  Mas	  é	  giro,	  porque	  eu	  nem	  

sabia	  que	  o	  S.	  ia	  estar	  nessa	  exposição.	  Eu	  aí	  devia	  ter	  20	  anos.	  

Do	  S.	  há	  também	  aqueles	  livros	  da	  Verbo	  (como	  “Os	  mais	  belos	  Castelos	  de	  Portugal”,	  “As	  

Mais	  Belas	  Vilas	  e	  Aldeias	  de	  Portugal”),	  que	  não	  sei	  se	  estão	  mencionados	  no	  livro,	  mas	  

página	  a	  página	  têm	  um	  desenhinho,	  um	  pormenor...	  



–	  Então	  para	  não	  nos	  perdermos,	  passemos	  às	  questões	  seguintes.	  

B.	  ACERCA	  DE	  SEBASTIÃO	  RODRIGUES	  

1. 

Caracterização 

pessoal 

-‐	  Como	  descreveria	  SR?	  A	  nível	  pessoal	  e	  profissional...	  

Como	  referimos	  há	  pouco,	  o	  tal	  “professor	  pardal”,	  o	  tal	  careca	  distraído,	  que	  estava	  sempre	  

a	  pensar	  noutras	  coisas,	  e	  por	  isso,	  essas	  distracções	  e	  esses	  comentários	  voltam	  a	  repetir-‐

se	  quando	  ele	  já	  está	  doente...	  e	  as	  vezes	  existiam	  conversas	  fora	  do	  contexto	  que	  nós	  não	  

atribuíamos	  à	  doença,	  mas	  sim	  à	  personalidade	  dele.	  Até	  porque	  ele	  dizia	  sempre	  umas	  

gracinhas,	  que	  manteve	  mesmo	  com	  a	  doença,	  o	  que	  fazia	  com	  que	  fosse	  difícil	  de	  perceber	  

o	  problema	  dele	  inicialmente.	  

Era	  uma	  pessoa	  que	  tinha	  características	  de	  tímido,	  metido	  com	  ele	  próprio,	  não	  dava	  muita	  

confiança	  a	  quem	  não	  conhecesse...	  

Pelo	  que	  eu	  sei,	  ele	  era	  representante	  de	  um	  grupo	  de	  designers	  que	  vivia	  muito	  

intensamente	  a	  relação	  operária,	  como	  por	  exemplo	  o	  Carrôlo,	  que	  é	  mais	  novo	  que	  eu	  dois	  

anos,	  também	  vivia.	  Mas	  eu	  sou	  representante	  de	  uma	  outra	  facção	  mais	  distanciada	  da	  

gráfica.	  O	  Sebastião	  Rodrigues	  falava	  de	  quando	  ia	  com	  o	  pai	  para	  a	  tipografia,	  e	  sentia	  o	  

cheiro	  das	  tintas...	  

Eu	  sempre	  fui	  um	  menino	  um	  bocado	  diferente,	  e	  quando	  criança	  fazia-‐me	  impressão	  os	  

simples	  cheiros	  da	  Praça	  de	  Campo	  de	  Ourique,	  onde	  eu	  vivia.	  Ainda	  hoje	  no	  supermercado	  

o	  cheiro	  a	  peixe,	  por	  exemplo,	  me	  incomoda.	  Os	  cheiros	  incomodavam-‐me	  bastante,	  e	  não	  é	  

que	  as	  tintas	  de	  impressão	  cheirassem	  mal,	  mas	  eu	  evitava	  ir	  à	  gráfica	  sempre	  que	  podia.	  

Eu	  já	  sou	  da	  selecção	  de	  cores	  e	  da	  quadricromia,	  e	  quando	  a	  gente	  dava	  um	  diapositivo	  

para	  fazer	  selecção	  e	  imprimir,	  os	  operários	  da	  gráfica	  chamavam	  sempre	  para	  irmos	  ver	  

como	  estava	  o	  trabalho.	  E	  eu	  ia...	  E	  saía	  a	  primeira	  cor:	  amarelo...	  e	  era	  amarelo...	  daí	  a	  umas	  

horas	  saía	  a	  segunda	  cor...	  e	  eu	  achava	  sempre	  que	  eles	  sabiam	  melhor	  dominar	  a	  

quadricromia	  do	  que	  eu,	  e	  que	  a	  minha	  presença	  era	  dispensável.	  Se	  fosse	  uma	  cor	  só,	  por	  

exemplo	  numa	  capa,	  eu	  podia	  lá	  ir	  verificar	  se	  o	  verde	  que	  estavam	  a	  por	  era	  o	  verde	  que	  eu	  

tinha	  escolhido,	  mas	  em	  quadricromia,	  eles	  é	  que	  sabiam	  se	  o	  cyan	  caía	  bem	  sobre	  o	  

amarelo	  ou	  não.	  

Por	  exemplo,	  em	  Inglaterra,	  as	  artes	  finais	  eram	  todas	  com	  apontamentos	  à	  mão,	  com	  os	  

tipos	  de	  letra,	  e	  a	  passagem	  do	  trabalho	  era	  uma	  conversa	  entre	  pares,	  porque	  a	  pessoa	  que	  

estava	  na	  gráfica	  também	  tinha	  tido	  um	  curso	  de	  design	  ou	  um	  curso	  de	  tipografia.	  Aqui	  os	  

tipos	  eram	  operários,	  com	  menos	  formação,	  e	  por	  isso	  tinha	  que	  se	  estar	  lá	  a	  dizer	  como	  se	  

pretendia	  o	  trabalho	  e	  a	  dar	  instruções	  precisas.	  

O	  Sebastião	  Rodrigues	  habituou-‐se	  a	  essas	  história,	  e	  ele	  ia	  com	  os	  elementos	  soltos,	  para	  

eles	  fotografarem	  lá,	  e	  até	  eles	  serviam	  de	  arte-‐finalistas	  dele.	  Os	  tipos	  da	  montagem...	  eu	  

acho	  que	  o	  S.	  nunca	  deve	  ter	  tido	  ajudantes,	  à	  excepção	  do	  Vasco	  Lapa,	  que	  foi	  seu	  



colaborador.	  (Mas	  que	  acho	  que	  não	  trabalhavam	  no	  mesmo	  atelier).	  Porque	  ele	  utilizava	  os	  

tipógrafos	  para	  fazer	  os	  trabalhos...	  iam	  experimentando	  na	  gráfica,	  e	  fotografavam	  e	  não	  sei	  

quê...	  e	  montavam...	  

Eu	  nunca	  fui	  de	  ir	  às	  gráficas.	  Nunca	  dei	  muita	  importância...	  

Sebastião	  Rodrigues	  era	  muito	  querido	  nesse	  meio.	  Era	  uma	  pessoa	  sem	  preconceitos	  

nenhuns.	  (Eu	  também	  não	  ia	  às	  gráficas	  por	  preconceito	  social).	  Era	  um	  tímido	  social,	  mas	  

muito	  sociável	  em	  relação	  aos	  seus	  colaboradores	  e	  aos	  colegas	  de	  trabalho.	  

Ele	  chegou	  a	  estar	  não	  sei	  quanto	  tempo	  no	  Brasil,	  com	  o	  Vasco	  Lapa...	  tiveram	  até	  

namoradas	  lá...	  Estupidamente,	  o	  Vasco	  acompanhou	  de	  perto	  todo	  o	  problema	  do	  

Alzheimer	  do	  S.	  e	  acabou	  por	  vir	  a	  ter	  a	  mesma	  doença.	  Mas	  penso	  que	  o	  Vasco	  esteve	  

apenas	  cerca	  de	  um	  ano	  com	  esta	  doença,	  o	  que	  foi	  um	  sofrimento	  apesar	  de	  tudo	  menor	  

que	  o	  do	  Sebastião	  Rodrigues	  que	  foram	  cerca	  de	  5	  anos.	  

A	  partir	  de	  certa	  altura	  ele	  foi	  deixando	  de	  estar	  a	  100%.	  Eu	  lembro-‐me	  do	  Orlando	  da	  Costa	  

se	  queixar,	  relativamente	  a	  uma	  pequena	  edição	  de	  inéditos	  (não	  sei	  se	  da	  Sofia	  de	  Mello	  

Breyner)	  que	  a	  Sociedade	  Portuguesa	  de	  Autores	  fazia	  para	  oferecer	  no	  Natal,	  e	  de	  que	  o	  S.	  

fez	  a	  parte	  gráfica.	  O	  Orlando	  da	  Costa	  queixava-‐se	  que	  de	  cada	  vez	  que	  o	  Sebastião	  

Rodrigues	  ia	  lá	  mostrar	  alguma	  coisa,	  o	  livro	  ia	  com	  cores	  diferentes...	  

E	  há	  também	  uma	  obra	  que	  parece	  que	  também	  foi	  um	  processo	  complicado,	  que	  foi	  o	  

Papel-‐Moeda	  em	  Portugal...	  que	  demorou	  muito	  tempo	  a	  ser	  feito...	  e	  que	  parece	  que	  o	  Zé	  

[José	  Brandão]	  deu	  uma	  ajuda.	  

	  

2. 

Caracterização 

do meio / época 

-‐	  Como	  descreve	  o	  meio	  do	  design	  nos	  anos	  60/70?	  

Era	  um	  meio	  pequeno.	  Éramos	  tantos	  da	  parte	  gráfica	  quanto	  da	  parte	  de	  três	  dimensões.	  

Fomos	  25	  os	  fundadores	  da	  Associação	  [Portuguesa	  de	  Designers].	  Eu	  pus	  na	  Associação	  a	  

lista	  dos	  50,	  porque	  os	  25	  fomos	  os	  que	  formalmente	  fomos	  lá	  assinar	  (era	  preciso	  serem	  25	  

pessoas).	  

O	  primeiro	  presidente	  da	  Associação	  foi	  o	  Daciano	  e	  o	  segundo	  fui	  eu.	  (O	  meu	  tio,	  por	  

exemplo,	  foi	  para	  a	  Associação	  porque	  eu	  disse	  que	  tinha	  que	  ir...).	  A	  Maria	  Keil	  também	  

tentei.	  Mas...	  e	  a	  história	  é	  um	  gozo.	  Então	  e	  quanto	  é	  que	  custa?	  250$	  (era	  quanto	  custavam	  

as	  quotas	  na	  altura).	  Ah	  isso	  é	  muito	  caro.	  E	  não	  foi.	  (risos).	  

Essa	  lista	  de	  50	  cobre	  mais	  ou	  menos	  os	  nomes	  que	  estavam	  na	  profissão.	  E	  desses	  50	  havia	  

os	  que	  faziam	  tudo,	  que	  era	  o	  meu	  caso,	  e	  havia	  os	  que	  estavam	  mais	  ligados	  à	  gráficas	  e	  

havia	  também	  aquela	  malta,	  por	  exemplo	  da	  Gulbenkian,	  mas	  havia	  uma	  gente,	  o	  Macare???,	  

o	  Galamba,	  que	  eram	  tipos	  que	  tinham	  estado	  como	  desenhadores.	  A	  Gulbenkian	  enquanto	  

esteve	  em	  construção	  tinha	  50	  desenhadores,	  para	  os	  engenheiros,	  para	  os	  arquitectos,	  para	  

o	  que	  fosse	  necessário.	  E	  esses	  foram	  os	  primeiros	  a	  quem	  a	  APD	  deu	  declarações	  de	  

designer,	  para	  poderem	  ganhar	  mais	  dentro	  da	  Gulbenkian.	  É	  o	  caso	  do	  Victor	  Manaças,	  por	  

exemplo,	  que	  depois	  viria	  a	  ser	  aluno	  do	  Zé	  nas	  Belas-‐Artes,	  no	  fundo	  tudo	  para	  conseguir	  

estatuto	  dentro	  da	  Gulbenkian.	  



Houve	  um	  grupo	  destes	  desenhadores	  que	  se	  começaram	  a	  dedicar	  à	  parte	  gráfica	  e	  que	  

constituíram	  um	  núcleo	  gráfico	  dentro	  da	  Gulbenkian,	  passando	  a	  conceber	  alguns	  cartazes	  

de	  exposições,	  que	  antes	  era	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  a	  fazer.	  A	  uma	  dada	  altura	  o	  Sebastião	  

ficou	  dedicado	  apenas	  à	  parte	  musical	  da	  fundação.	  

	  

- Acha que o trabalho de SR era facilmente reconhecido no meio? 

Sim,	  claramente.	  

Aliás	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  chegou	  mesmo	  a	  fazer	  parte	  de	  júris.	  Por	  exemplo	  foi	  júri	  

comigo	  num	  concurso	  para	  se	  escolher	  a	  imagem	  de	  Portugal	  na	  Exposição	  de	  Sevilha.	  O	  júri	  

éramos	  nós	  os	  dois,	  o	  Vasco	  Graça	  Moura	  e	  o	  António	  Mega	  Ferreira,	  porque	  eles	  pertenciam	  

à	  Comissão	  dos	  Descobrimentos.	  Não	  escolhemos	  nada.	  

Porquê?	  Porque	  tinha	  saído	  há	  pouco	  tempo	  aquela	  imagem	  de	  Espanha	  baseada	  num	  

desenho	  de	  Miró,	  com	  a	  estrela.	  E	  neste	  concurso,	  eram	  120	  propostas	  e	  era	  tudo	  “à	  Miró”.	  E	  

conseguimos	  ficar	  todos	  de	  acordo,	  e	  eles	  depois	  decidiram,	  uma	  vez	  que	  já	  estavam	  a	  

utilizar	  o	  símbolo	  da	  Comissão	  dos	  Descobrimentos	  (com	  uma	  bússola),	  que	  esse	  fosse	  

adoptado.	  Não	  houve	  então	  prémio	  nenhum	  atribuído	  no	  concurso,	  o	  que	  é	  uma	  coisa	  

relativamente	  à	  qual	  eu	  ou	  contra.	  Já	  estive	  em	  20	  e	  tal	  júris	  e	  faço	  sempre	  questão	  que	  o	  

prémio	  seja	  atribuído.	  Já	  acho	  que	  os	  concursos	  são	  uma	  exploração,	  e	  então	  sem	  ser	  

atribuído	  o	  prémio	  ainda	  pior.	  

-‐	  Então	  confirma	  que	  o	  trabalho	  de	  S.	  era	  reconhecido	  nesta	  altura	  pela	  sua	  qualidade...	  

sim,	  sem	  dúvida	  nenhuma,	  isso	  era	  unânime.	  Acho	  que	  não	  há	  ninguém	  que	  não	  esteja	  de	  

acordo.	  

Aliás	  isso	  é	  uma	  posição	  da	  qual	  o	  Fred	  Kradolfer	  também	  disfrutou	  dos	  seus	  colegas,	  

mesmo	  os	  mais	  velhos,	  que	  é	  o	  caso	  do	  Bernardo	  [Marques].	  Por	  exemplo	  o	  Bernardo	  ainda	  

era	  de	  1898,	  do	  século	  XIX.	  O	  Fred	  quando	  veio	  para	  cá	  tinha	  21	  anos,	  tinha	  nascido	  em	  

1907.	  Era	  8	  anos	  mais	  novo	  que	  o	  Bernardo,	  e	  todos	  eles	  tinham	  uma	  grande	  consideração	  

por	  ele.	  

-‐	  E	  porque	  é	  que	  acha	  que	  isso	  acontecia?	  Porque	  vinha	  de	  fora	  ou	  pela	  qualidade	  do	  seu	  

trabalho?	  

Era	  pela	  qualidade,	  porque	  também	  tendo	  estado	  na	  suíça	  e	  na	  Alemanha	  trazia	  outras	  

maneiras	  de	  fazer...	  mas	  isso	  eles	  todos...	  o	  meu	  tio,	  que	  era	  mais	  novo	  que	  o	  Fred	  4	  anos...	  

mas	  todos	  eles	  diziam	  isso	  nas	  calmas.	  Também	  tinha	  a	  ver	  com	  a	  figura	  do	  Fred,	  que	  em	  

muitos	  casos,	  sobretudo	  quando	  escrevem	  sobre	  ele	  põe-‐no	  logo	  a	  chefiar	  as	  equipas	  e	  não	  

era	  bem	  assim.	  Porque	  havia	  não	  só	  os	  mais	  velhos,	  como	  pessoas	  mais	  implantadas	  no	  país.	  

Portugueses.	  O	  Fred	  foi	  sempre	  um	  estrangeiro.	  E	  depois	  por	  feitio	  também	  era	  uma	  pessoa	  

que	  não	  era	  chefe	  de	  homens.	  E	  além	  disso	  existia	  a	  ligação	  do	  Ferro	  com	  o	  Bernardo,	  que	  

até	  moravam	  no	  mesmo	  prédio,	  e	  era	  uma	  relação	  de	  amizade,	  e	  daí	  que	  quem	  comandava	  

as	  equipas	  era	  de	  facto	  o	  Bernardo.	  Além	  disso	  era	  um	  homem	  de	  letras,	  com	  outra	  

formação.	  O	  Fred	  era	  uma	  pessoa	  mais	  “maria	  vai	  com	  as	  outras”.	  Aliás	  foi	  por	  isso	  que	  ele	  

morreu	  mal,	  porque	  a	  última	  mulher	  dele	  afastou-‐o	  dos	  amigos	  todos,	  porque	  só	  queria	  ir	  



para	  o	  casino	  e	  viver	  uma	  vida	  “social”.	  E	  o	  Fred	  que	  até	  veio	  para	  Portugal	  por	  causa	  do	  Sol	  

e	  das	  coisas	  do	  popular,	  acompanhava	  e	  metia-‐se	  nos	  copos	  e	  morre	  por	  causa	  dos	  copos,	  

com	  um	  cancro,	  aos	  65	  anos.	  	  

O	  Valdemar	  tem	  uma	  teoria	  de	  que	  o	  Fred	  é	  um	  coitado	  que	  os	  portugueses	  usaram	  e	  que	  

depois	  no	  fim	  da	  vida	  os	  colegas	  abandonaram.	  Mas	  eu	  não	  concordo	  nada	  com	  isso,	  porque	  

o	  que	  aconteceu	  é	  que	  de	  facto	  ele	  e	  a	  mulher	  é	  que	  se	  afastaram	  do	  grupo	  em	  que	  ele	  vivia.	  

3. 

Caracterização 

do trabalho  

de SR 

- Como descreveria o trabalho de SR? 

Acho	  que	  era	  o	  trabalho	  de	  uma	  pessoa	  bastante	  culta	  e	  que	  procurava	  por	  sempre	  qualquer	  

coisa	  de	  diferente	  e	  dele	  nas	  coisas.	  E	  

u	  que	  me	  acho	  muito	  parecido	  com	  ele,	  acho	  que	  as	  coisas	  que	  eu	  fiz	  ao	  princípio	  eram	  

muito	  mais	  da	  mesma	  maneira	  que	  o	  Sebastião	  as	  fez	  até	  mais	  tarde.	  Porque	  eu	  depois	  

deixei-‐me	  levar	  pelo	  empreendedorismo	  de	  que	  hoje	  se	  fala	  muito	  [risos].	  Eu	  tornei-‐me	  um	  

agente.	  Apesar	  de	  ter	  feito	  sempre	  (e	  continuo	  a	  fazer	  –	  ainda	  há	  dias	  fiz	  o	  meu	  símbolo	  e	  

mais	  não	  sei	  quê),	  mas	  passei	  a	  ser	  muito	  mais	  o	  organizador	  de	  uma	  equipa	  de	  trabalho	  do	  

que	  designer,	  porque	  isso	  também	  me	  dava	  gozo.	  O	  que	  era	  uma	  coisa	  que	  não	  sei	  se	  o	  

Sebastião	  lhe	  daria	  muito.	  Se	  bem	  que	  ele	  organizava,	  e	  é	  uma	  área	  que	  também	  não	  é	  

referida	  no	  livro,	  que	  são	  as	  exposições.	  Por	  exemplo,	  na	  Exposição	  de	  1958,	  no	  pavilhão	  de	  

Portugal,	  em	  que	  ele	  teve	  uma	  parte	  importante.	  Nas	  anteriores	  tinham	  sido	  os	  mais	  velhos,	  

mas	  nesta	  já	  Sebastião	  Rodrigues	  aparece	  com	  uma	  parte	  bastante	  importante	  (que	  acho	  

que	  não	  vem	  referido	  no	  livro).	  	  

	  	  

- Que obras de SR destaca? 

Há	  duas	  coisas	  que	  sempre	  me	  impressionaram	  muito	  que	  foram	  aqueles	  cartazes	  do	  

Piraikon,	  cartazes	  ao	  baixo,	  que	  era	  uma	  coisa	  pouco	  vulgar.	  Além	  das	  capas	  do	  Almanaque.	  

	  

-‐	  E	  precisamente	  acerca	  do	  Almanaque,	  quando	  esta	  revista	  apareceu,	  o	  que	  é	  que	  pensou	  

dela?	  De	  que	  forma	  a	  avaliou	  a	  sua	  organização	  gráfica	  e	  a	  sua	  personalidade	  visual,	  

comparativamente	  com	  outras	  revistas	  que	  existiam	  na	  época?	  

Não	  havia	  nenhuma	  revista	  na	  época	  que...	  havia	  era	  os	  jornais,	  que	  eram	  horrorosamente	  

maus.	  Um	  jornal	  que	  eu	  sempre	  respeitei	  mais,	  até	  por	  causa	  da	  posição	  política,	  que	  era	  o	  

Diário	  de	  Lisboa,	  e	  até	  porque	  tinha	  a	  família	  Ruela	  Ramos,	  com	  um	  arquitecto,	  que	  era	  

gente	  de	  esquerda...	  

Mas	  o	  jornal	  sempre	  foi	  mal	  tratado	  porque	  esta	  gente	  toda.	  Por	  exemplo,	  eu	  vivi	  uma	  

experiência	  gira.	  Antes	  do	  25	  de	  Abril	  havia	  um	  jornal	  que	  era	  A	  República.	  E	  a	  República	  só	  

se	  vendia	  quando	  havia	  eleições,	  porque	  lá	  havia	  os	  republicanos,	  que	  comprava...	  aliás	  a	  

república	  para	  mim	  é	  como	  o	  25	  de	  Abril	  para	  vocês...	  não	  é	  uma	  coisa	  que	  diga	  muito...	  a	  

república	  ainda	  com	  uma	  maior	  distância,	  relativamente	  à	  altura	  em	  que	  eu	  nasci	  (1943),	  do	  

que	  o	  25	  de	  Abril	  em	  relação	  à	  sua	  geração.	  De	  maneira	  que	  aquelas	  coisas	  de	  eles	  irem	  ao	  

monumento,	  e	  o	  5	  de	  Outubro	  não	  nos	  dizia	  muito,	  e	  as	  pessoas	  não	  compravam	  o	  jornal.	  



Até	  que	  metem	  lá	  um	  publicitário,	  que	  era	  o	  Belo	  Marques,	  filho	  do	  maestro	  Belo	  Marques,	  

também	  conhecido.	  E	  ele	  trabalhava	  na	  publicidade	  como	  account,	  onde	  o	  Alves	  Redol	  

também	  era	  director,	  na	  Exit.	  Mas	  era	  um	  homem	  que	  também	  esteve	  sempre	  ligado	  aos	  

jornais	  e	  então,	  foi	  para	  a	  república	  e	  a	  primeira	  coisa	  que	  fez	  foi	  comprar	  máquinas	  de	  

escrever,	  que	  as	  que	  existiam	  eram	  muito	  más.	  E	  a	  outra	  coisa	  foi	  comprar	  uma	  vespa	  

daquelas	  de	  caixa	  atrás	  para	  se	  distribuir	  o	  jornal.	  E	  outra	  	  coisa	  ainda	  foi	  passar	  a	  distribuir	  

a	  República	  nas	  agencias	  de	  publicidade.	  Outra	  coisa	  ainda	  foi	  ir	  buscar	  um	  colega	  muito	  

bom	  a	  nível	  gráfico	  (que	  não	  me	  lembro	  o	  nome)	  e	  trata	  a	  República	  graficamente.	  Só	  o	  

simples	  facto	  de	  as	  agências	  receberem	  de	  graça	  o	  jornal	  e	  o	  mesmo	  ter	  um	  arranjo	  gráfico	  

melhorado,	  fez	  com	  que	  as	  pessoas	  se	  começassem	  a	  interessar	  e	  o	  jornal	  começa-‐se	  a	  

vender	  graças	  a	  um	  publicitário.	  Trabalhava	  lá	  também	  um	  outro	  publicitário	  que	  era	  o	  

Álvaro	  Guerra	  (que	  depois	  do	  25	  de	  Abril	  chegou	  a	  ser	  embaixador	  de	  Portugal).	  E	  depois	  eu	  

entro	  também	  naquilo.	  Tinha	  feito	  uns	  anúncios	  para	  lá	  e	  convidaram-‐me,	  embora	  tivesse	  já	  

a	  Letra.	  A	  República	  passa	  a	  ser	  um	  jornal	  que	  se	  vendia...	  claro	  com	  problemas	  de	  censura.	  

Mas	  muito	  pela	  força	  de	  uma	  lavagem	  gráfica.	  

Isto	  para	  dizer	  que	  não	  havia	  elementos	  de	  comparação...	  a	  não	  ser	  o	  Ver	  e	  Crer,	  que	  já	  não	  

era	  do	  meu	  tempo.	  O	  Ver	  e	  Crer	  nasceu	  em	  1945,	  eu	  nasci	  em	  1943,	  portanto	  eu	  não	  vivi	  esta	  

publicação.	  Estava	  lá	  em	  casa,	  eu	  conhecia,	  mas	  não	  era	  da	  minha	  época.	  E	  não	  havia	  assim	  

nada...	  nos	  anos	  50	  havia	  as	  capas	  do	  Garcia	  e	  do	  Palla,	  que	  já	  prenunciavam	  de	  facto	  o	  

aparecimento...	  	  

As	  revistas	  que	  existiam	  em	  Portugal,	  como	  “A	  Vida	  Mundial”,	  a	  “Plateia”,	  	  até	  muito	  tarde	  

tinham	  pouca	  qualidade...	  

Se	  formos	  ver,	  isso	  tem	  a	  ver	  com	  um	  mudança,	  que	  foi	  o	  facto	  de	  passar	  a	  existir	  a	  

televisão...	  Nos	  anos	  20,	  aquelas	  revistas	  “Ilustração”,	  os	  Almanaques,	  tinham	  uma	  qualidade	  

que	  nunca	  mais	  apareceu.	  Aliás	  houve	  essas	  revistas,	  a	  Civilização...	  por	  exemplo	  o	  meu	  tio	  

começa	  aos	  18	  anos	  e	  o	  meu	  pai	  também,	  a	  fazer	  umas	  coisas	  para	  a	  Civilização,	  e	  que	  é	  

muito	  esse	  tal	  Mimon	  Anahory...	  mas	  eu	  acho	  que	  estas	  revistas	  fizeram	  muito	  pelo	  

Sebastião,	  pelo	  António	  Garcia,	  e	  outros...	  que	  eram	  com	  as	  coisas	  do	  António	  Soares,	  do	  

Stuart	  [Carvalhais].	  É	  outra	  coisa	  que	  me	  irrita,	  porque	  há	  3	  ou	  4	  livros	  do	  Stuart,	  a	  maior	  

parte	  deles	  cheios	  daquelas	  anedotas,	  que	  eu	  ainda	  o	  vi	  fazer,	  porque	  como	  o	  meu	  pai	  

trabalhava	  no	  Diário	  Popular,	  eu	  era	  miúdo	  e	  às	  vezes	  ia	  ter	  com	  ele...	  eu	  lembro-‐me	  que	  

com	  12	  anos	  ia	  para	  o	  Chiado	  ter	  com	  o	  meu	  pai,	  não	  era	  como	  hoje	  em	  dia.	  Eu	  tenho	  netos	  

com	  17	  anos	  que	  ainda	  vão	  com	  os	  pais	  para	  todo	  o	  lado.	  	  

Mas	  pensando	  em	  revistas,	  não	  existia	  muita	  coisa...	  e	  aquilo	  [Almanaque]	  também	  não	  

atingia	  toda	  a	  gente,	  porque	  o	  preço	  era	  bastante	  elevado	  para	  a	  altura.	  	  

Aliás	  a	  gente	  fala	  muito	  de	  várias	  coisas	  no	  design,	  como	  por	  exemplo,	  a	  “Contemporânea”,	  

“o	  Orpheu”...	  estas	  publicações	  não	  tinham	  influência	  nas	  pessoas,	  porque	  aquilo	  atingia	  

uma	  elite	  muito	  restrita.	  Outras	  revistas	  como	  a	  Ilustração	  Portuguesa,	  que	  saíram	  durante	  

anos,	  essas	  sim,	  tiveram	  uma	  grande	  influência.	  E	  devem	  ter	  tido	  influência	  sobre	  o	  S.	  com	  

certeza.	  Nos	  anos	  30	  ele	  apanhou	  com	  elas	  a	  saírem	  todos	  os	  dias.	  O	  S.	  tendo	  o	  pai	  que	  



trabalhava	  num	  jornal,	  recebia	  essas	  revistas,	  tinha	  contacto	  como	  outras	  pessoas	  não	  

tinham.	  Ainda	  hoje	  existem	  pessoas	  que	  não	  têm	  livros	  em	  casa.	  Aliás,	  uma	  das	  coisas	  que	  

mais	  me	  marcou	  foi	  ter	  chegado	  a	  Londres	  e	  quando	  apanhava	  o	  metro,	  não	  havia	  uma	  

pessoa	  que	  não	  tivesse	  um	  livro	  ou	  um	  jornal	  para	  ler,	  mesmo	  sendo	  operários.	  Foi	  uma	  das	  

coisas	  que	  nunca	  mais	  esqueci.	  Nem	  hoje	  em	  Portugal	  isso	  se	  vê.	  

	  

Influências 

 

- E nesse seguimento, como descreveria as referências culturais de 

Sebastião Rodrigues? Era uma pessoa culta? 

Há	  aqui	  uma	  coisa	  que	  eu	  acho	  que	  também	  o	  influenciou	  muito.	  Isto	  era	  de	  

Paulo	  Ferreira.	  É	  de	  Tom	  e	  do	  Bernardo,	  é	  uma	  caricatura	  do	  Fred,	  aqui	  é	  

do	  Júlio,	  irmão	  do	  José	  Régio.	  A	  minha	  avó	  materna,	  que	  era	  a	  senhora	  que	  

falava	  francês	  e	  tocava	  piano,	  e	  tinha	  que	  desenhar...	  e	  isto	  é	  de	  um	  tipo	  que	  

é	  de	  um	  tipo	  chamado	  Guilford...	  aquilo	  é	  Fred	  Kradolfer,	  que	  foi	  um	  cenário	  

para	  um	  bailado,	  dos	  russos	  quando	  estiveram	  cá.	  E	  aquilo	  é	  do	  meu	  tio	  

quando	  estiveram	  na	  exposição	  de	  Nova	  Iorque.	  E	  é	  giro	  porque	  se	  formos	  

ver	  desenhos	  de	  outros,	  como	  o	  Botelho,	  etc.,	  porque	  eles	  devem	  ter	  estado	  

todos	  no	  mesmo	  hotel,	  aparece	  aquela	  igreja	  e	  aquela	  janela.	  

Mas	  isto...	  [mostra	  uma	  publicação	  feita	  para	  a	  exposição	  de	  Paris,	  1937]	  o	  

Paulo	  Ferreira	  foi	  dos	  que	  morreu	  já	  no	  ano	  2000.	  Mas	  eu	  acho	  que	  isto	  tem	  

muito	  a	  ver	  com	  coisas	  que	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  usa.	  Há	  aqui	  muita	  coisa	  

e	  até	  nestes	  arranjos	  do	  grafismo...	  o	  Sebastião	  usa	  muito	  a	  meio	  do	  texto	  

umas	  coisas...	  [ornamentos,	  vinhetas].	  Depois	  há	  estas	  gracinhas...	  O	  

Sebastião	  também	  usa	  muito	  os	  grafismos	  que	  apareciam	  nestas	  cangas	  

gravadas...	  

-‐	  Eu	  ia	  mesmo	  perguntar-‐lhe	  o	  que	  acha	  sobre	  esta	  apropriação	  do	  folclore	  

português...	  

Esta	  gente,	  mesmo	  o	  meu	  tio	  e	  o	  meu	  pai,	  aparece	  retratada	  como	  tendo	  

andado	  a	  reinventar	  o	  folclore	  português.	  É	  mentira,	  porque	  agarramos	  nas	  

revistas	  do	  princípio	  do	  século,	  e	  já	  lá	  está	  o	  folclore	  todo.	  Isto	  não	  foi	  

desenhado	  por	  estes	  nessa	  altura.	  Eles	  o	  que	  fizeram	  foi	  tornar	  isto	  

graficamente	  mais	  apelativo,	  e	  o	  esperto	  do	  António	  Ferro	  foi	  buscar	  as	  

pessoas	  certas...	  mas	  parece	  que	  eles	  é	  que	  inventaram	  o	  folclore.	  Não.	  Eles	  

deram	  foi	  um	  tratamento	  diferente.	  Mesmo	  os	  fatos	  parece	  que	  foram	  

inventados	  nos	  anos	  30/40,	  mas	  não,	  mesmo	  os	  pauliteiros,	  já	  existiam	  

muito	  antes	  disso.	  Não	  foi	  uma	  invenção	  do	  Ferro	  para	  vender	  Portugal.	  

E	  outra	  coisa	  que	  ele	  próprio	  [Sebastião	  Rodrigues]	  assume	  é	  a	  arte	  

africana,	  que	  também	  é	  descoberta	  naquela	  altura.	  E	  eu	  por	  exemplo	  

também	  sou	  um	  “maluquinho”	  da	  arte	  africana...	  

Estas	  colheres	  que	  o	  pastor	  fazia,	  todas	  juntas	  numa	  única	  peça	  [mostra	  



colheres	  bordadas	  do	  Alentejo].	  Eu	  colecciono	  arte	  popular,	  é	  o	  que	  me	  

interessa.	  Também	  porque	  eu	  tive	  um	  monte	  em	  Estremoz,	  na	  Glória,	  para	  

os	  fins	  de	  semana...	  

E	  o	  Sebastião	  tinha	  esta	  mesma	  ligação,	  pelos	  desenhos	  da	  arte	  popular.	  

-‐	  Mas	  qual	  é	  que	  acha	  que	  é	  a	  origem	  desta	  utilização?	  Porque	  é	  que	  acha	  

que	  há	  esta	  referência.	  Tem	  a	  ver	  com	  a	  tal	  necessidade	  do	  tempo	  do	  

António	  Ferro,	  ou	  é	  por	  gosto?	  

Acho	  que	  é	  mesmo	  por	  as	  pessoas	  gostarem	  da	  arte	  popular	  portuguesa.	  

Porque	  tenho	  ali	  coisas	  do	  meu	  tio	  (o	  meu	  tio	  não	  teve	  filhos	  e	  por	  isso	  eu	  é	  

que	  fiquei	  com	  o	  espólio),	  que	  são	  iguais...	  isto	  por	  exemplo	  são	  originais	  da	  

exposição	  do	  Mundo	  Português...	  tenho	  aqui	  bonecos	  de	  Estremoz,	  os	  

originais,	  em	  que	  as	  tintas	  ainda	  não	  tinham	  brilho...	  este	  já	  é	  dos	  anos	  60...	  

e	  este	  comprei	  há	  pouco	  tempo...	  

-‐	  Portanto	  esta	  valorização	  do	  popular	  era	  frequente,	  não	  era	  exclusiva	  do	  

Sebastião,	  era	  uma	  onda	  generalizada	  por	  assim	  dizer...	  

Se	  formos	  ver,	  o	  Daciano	  também	  tinha	  coisas	  destas	  em	  casa,	  e	  são	  outras	  

gerações.	  

Aquilo	  que	  eu	  referi,	  que	  o	  Sebastião	  não	  tinha	  imagens	  em	  casa,	  é	  uma	  

coisa	  que	  me	  faz	  confusão.	  Mas	  por	  exemplo,	  o	  Eduardo	  Anahory,	  no	  atelier	  

(nós	  éramos	  quatro	  e	  ele)	  não	  queria	  nada	  nas	  paredes.	  Nada	  que	  poluísse.	  

Apenas	  os	  trabalhos	  de	  arquitectura.	  Mas	  o	  Sebastião	  no	  atelier	  tinha	  

bastantes	  coisas,	  embora	  fosse	  muito	  arrumado,	  muito	  esquematizado.	  

- Esta coisa da arte popular também nos leva a outro assunto que 

é o dos elementos recorrentes, que é introduzido pelo prof. José 

Brandão no catálogo “Sebastião Rodrigues designer”. 

Sim,	  os	  semi-‐círculos,	  as	  estrelas...	  há	  muitos	  elementos	  que	  ele	  usa.	  

Há	  aqui	  uma	  coisa	  que	  eu	  defendo	  ferozmente,	  que	  é	  que	  um	  designer	  não	  

tem	  que	  ter	  estilo.	  E	  com	  a	  mistura	  do	  design	  e	  da	  arte,	  estas	  coisas	  às	  vezes	  

baralham-‐se.	  No	  entanto,	  eu	  defendo	  isso	  ferozmente,	  dos	  cento	  e	  tal	  

símbolos	  que	  a	  Letra	  já	  é	  responsável.	  (Eu	  ando	  há	  algum	  tempo	  para	  fazer	  

um	  livro	  sobre	  os	  símbolos,	  e	  só	  os	  da	  Letra	  já	  chegavam,	  e	  às	  tantas	  

percebi	  que	  não	  tinhas	  as	  datas	  e	  então	  tentei	  catalogar,	  indicando	  as	  datas	  

e	  os	  autores.	  Cheguei	  à	  conclusão	  de	  que	  80%	  são	  meus	  e	  que	  20%	  são	  dos	  

meus	  colaboradores.	  Normalmente	  são	  dos	  melhores	  colaboradores.	  São	  

aqueles	  que	  eu	  deixei	  fazer...	  porque	  nos	  símbolos,	  como	  é	  uma	  coisa	  que	  

eu	  gosto	  muito	  de	  fazer,	  eu	  fui	  muito	  limitador.	  E	  usei-‐os	  a	  eles	  mais	  para	  

me	  ajudarem	  a	  fazer,	  porque	  para	  cada	  marca	  tenho	  um	  dossier	  grande,	  

cheio	  de	  papéis.	  São	  centenas,	  para	  chegar	  a	  uma	  coisa.	  Ou	  seja,	  eu	  nunca	  

ganhei	  um	  tostão	  com	  estas	  coisas	  porque	  pus	  sempre	  toda	  a	  gente	  a	  fazer	  

experiências,	  para	  eu	  dizer,	  pronto	  esta	  é	  que	  é	  a	  boa	  e	  esta	  é	  que	  vai	  para	  a	  



frente.	  Portanto	  eu	  sempre	  paguei	  para	  fazer	  este	  trabalho.	  

Mas	  depois	  descubro	  que	  apesar	  dos	  símbolos	  terem	  de	  ser	  o	  estilo	  do	  

cliente,	  têm	  que	  transmitir	  aquilo	  que	  a	  empresa	  é,	  acabo	  por	  chegar	  à	  

conclusão	  que	  eu	  tenho	  um	  estilo,	  quer	  queira	  quer	  não.	  Ou	  seja,	  eu	  tenho	  

uma	  maneira	  de	  resolver	  os	  problemas,	  com	  processos	  recorrentes,	  o	  que	  

faz	  com	  que	  as	  pessoas	  mais	  novas	  ao	  observarem	  digam:	  Ah	  isto	  são	  

símbolos	  dos	  anos	  70.	  E	  é	  verdade	  que	  sim,	  agora	  há	  símbolos	  dos	  anos	  40	  

que	  ainda	  hoje	  (estou-‐me	  a	  lembrar	  da	  Braun	  e	  da	  Volkswagen,	  por	  

exemplo).	  Que	  para	  além	  de	  tudo,	  até	  estiveram	  envolvidos	  numa	  guerra:	  a	  

Braun	  fez	  armas,	  a	  Volkswagen	  fez	  carros	  de	  combate.	  Todas	  aquelas	  

marcas	  alemãs	  estiveram	  envolvidas	  e	  não	  acharam	  que	  tivessem	  que	  

renovar	  a	  imagem.	  Coisa	  que	  em	  Portugal	  não	  acontece.	  Por	  exemplo,	  a	  EDP	  

já	  mudou	  uma	  série	  de	  vezes,	  porque	  cada	  vez	  que	  chega	  alguém	  de	  novo,	  

muda	  a	  imagem.	  

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	  tipográficos,	  é	  das	  coisas	  mais	  

bonitas	  que	  eu	  já	  vi.	  Usar	  aquilo	  que	  não	  é	  para	  usar.	  

Eu	  raramente	  ia	  à	  gráfica,	  mas	  sempre	  que	  ia,	  uma	  coisa	  que	  me	  fascinava	  é	  

uma	  coisa	  que	  ele	  explora	  num	  trabalho	  que	  também	  não	  está	  no	  livro,	  que	  

eu	  tenho	  aí,	  que	  é	  um	  cartão	  de	  Natal	  que	  faz	  com	  o	  Henry	  Gris	  e	  em	  que	  se	  

vê	  uma	  sobreposição	  de	  impressões.	  

	  

- O que pensa sobre a influência de outros designers na obra de 

SR? Quem eram esses designers influenciadores? Eram nacionais 

ou estrangeiros? 

Acho	  que	  com	  certeza	  (nunca	  falei	  disto	  com	  ele),	  mas	  há	  uma	  pessoa	  que	  

teve	  muita	  importância	  na	  obra	  dele.	  Por	  exemplo,	  se	  olharmos	  para	  alguns	  

trabalhos	  que	  são	  aqueles	  cartazes	  de	  turismo	  do	  SNI,	  que	  têm	  uma	  grande	  

ingenuidade	  e	  fragilidade,	  por	  exemplo,	  do	  barco	  com	  o	  pescador...	  eu	  acho	  

que,	  conhecendo	  o	  trabalho	  dos	  dois,	  houve	  um	  tipo	  que	  o	  deve	  ter	  

influenciado	  muito	  que	  foi	  o	  Manuel	  Rodrigues.	  

O	  Sebastião	  quando	  começa	  a	  trabalhar	  com	  o	  Manuel	  Rodrigues	  é	  quando	  

começam	  a	  fazer	  as	  montras	  no	  SNI,	  e	  o	  Manuel	  era	  um	  tipo	  muito	  menos	  

rebuscado	  do	  que	  aquelas	  coisas	  que	  o	  Sebastião	  estava	  a	  fazer,	  e	  eu	  acho	  

que	  deve	  ter	  tido...	  

O	  Manuel	  era	  um	  designer	  de	  interiores	  também,	  que	  trabalhava	  com	  o	  

Conceição	  Silva,	  faz	  lojas,	  portanto	  é	  um	  tridimensional.	  Ele	  próprio	  tem	  



depois	  uma	  loja	  só	  de	  tapeçarias...	  

Estupidamente	  depois	  morre	  num	  acidente	  de	  automóvel	  com	  a	  mulher.	  

Tem	  um	  filho	  que	  é	  o	  Luís	  Rodrigues,	  ligado	  à	  publicidade,	  que	  foi	  director	  

da	  agência	  Publicis,	  que	  ainda	  existe.	  	  

Eu	  acho	  que	  eles	  [Manuel	  e	  Sebastião	  Rodrigues]	  se	  encontram	  na	  APA,	  

onde	  estava	  o	  Alberto	  Cardoso	  que	  era	  mais	  velho,	  que	  é	  outro	  tipo	  que	  eu	  

tenho	  bastante	  consideração,	  a	  quem	  também	  ninguém	  ligou.	  E	  há	  um	  filho	  

desse	  Alberto,	  que	  é	  o	  José	  Cardoso	  que	  é	  da	  minha	  idade.	  Este	  Alberto	  

Cardoso	  tinha	  um	  problema,	  usava	  bengala	  e	  era	  coxo	  de	  uma	  perna,	  mas	  

fazia	  stands.	  O	  Thomaz	  de	  Mello,	  como	  chefe	  da	  FIL,	  foi	  o	  primeiro	  a	  utilizar	  

uma	  motoreta	  para	  se	  deslocar	  dentro	  do	  recinto,	  porque	  aquilo	  era	  

violento.	  

Neste	  concurso	  da	  embalagem,	  quem	  ganhou	  o	  prémio	  foi	  o	  Manuel	  

Rodrigues	  com	  a	  embalagem	  “Têvê”,	  que	  é	  uma	  embalagem	  toda	  preta,	  com	  

uma	  extrema	  limpeza,	  na	  mesma	  altura	  em	  que	  o	  Sebastião	  está	  a	  fazer	  

aquela	  embalagem	  toda	  cheia	  a	  de	  desenhos.	  E	  é	  esta	  limpeza	  que	  eu	  acho	  

que	  ajuda	  o	  Sebastião	  a	  ser	  menos	  rococó	  e	  mais	  conciso.	  

-‐	  E	  a	  nível	  de	  designers	  do	  estrangeiro?	  

Há	  aquela	  teoria	  do	  Robin	  Fior,	  que	  eu	  não	  sei...	  não	  sei	  se	  ele	  alguma	  vez	  

terá	  falado	  disso	  com	  o	  Sebastião.	  

Eu	  já	  tive	  o	  Robin	  Fior	  durante	  um	  mês	  a	  trabalhar	  dentro	  do	  meu	  atelier,	  

por	  ocasião	  da	  ICOGRADA.	  A	  ICOGRADA	  foi	  em	  1995,	  e	  portanto	  aquilo	  era	  

para	  convencer	  a	  que	  o	  congresso	  fosse	  cá,	  foi	  antes.	  (...)	  

A	  minha	  opinião	  é	  a	  de	  que	  o	  Robin	  sempre	  teve	  uma	  atitude,	  e	  continua	  a	  

ter,	  de	  que	  nós	  portugueses	  somos	  todos	  uns	  saloios,	  que	  estamos	  na	  idade	  

da	  pedra,	  e	  que	  o	  Sebastião	  tinha	  que	  ir	  copiar	  os	  estrangeiros.	  Até	  pode	  ter	  

muita	  razão	  e	  até	  ter	  falado	  com	  o	  Sebastião	  e	  ele	  ter-‐lhe	  dito	  “Ah	  sim,	  eu	  

era	  assinante	  dessa	  revista”,	  mas	  eu	  acho	  que	  o	  problema	  está	  em	  que	  ele	  

não	  acredita	  nesta	  gente.	  

Ele	  foi	  “importado”	  para	  a	  Praxis,	  e	  acharam	  que	  ele	  [Robin	  Fior]	  era	  

superior...	  

	  

-‐	  E	  nesta	  continuação	  de	  tentativa	  de	  contextualização	  do	  Sebastião,	  e	  uma	  

vez	  que	  diz	  que	  viu	  nele	  coisas	  que	  também	  reconhece	  de	  as	  ter	  em	  sua	  

casa,	  que	  coisas	  eram	  essas?	  E	  lembra-‐se	  de	  livros	  que	  ele	  tivesse	  na	  sua	  

biblioteca?	  

Não	  me	  lembro	  de	  muito,	  mas	  eu	  acho	  que	  ele	  tinha	  lá	  os	  Graphis.	  Lembro-‐

me	  melhor	  do	  Atelier	  do	  Daciano,	  porque	  não	  havia	  livro	  nenhum	  que	  ele	  

tivesse	  que	  eu	  não	  tivesse.	  Até	  porque	  havia	  razões	  para	  isso,	  uma	  vez	  que	  

a	  partir	  de	  determinada	  altura,	  havia	  gente	  da	  área	  dos	  livros	  e	  revistas	  que	  



corriam	  os	  ateliers	  e	  que	  eram	  os	  fornecedores.	  E	  no	  fundo	  a	  gente	  

comprava	  tudo	  aquilo	  que	  aparecia	  e	  que	  vinha	  do	  estrangeiro.	  Não	  havia	  a	  

Amazon,	  e	  este	  era	  o	  nosso	  veículo.	  E	  também	  havia	  a	  Buchholz,	  que	  era	  um	  

sítio	  onde	  a	  gente	  ia	  ver	  o	  que	  é	  que	  havia.	  Mas	  os	  vendedores,	  iam	  aos	  

vários	  ateliers,	  e	  daí	  que	  todos	  tivessem	  colecções	  de	  livros	  semelhantes.	  

Não	  me	  parece	  que	  o	  Sebastião	  tivesse	  a	  quantidade	  de	  livros	  que	  eu	  tenho,	  

ou	  que	  o	  Daciano	  teria...	  não	  sei	  se	  ele	  era	  assim	  tão	  viciado,	  mas	  isso	  não	  

tenho	  bem	  a	  certeza.	  

-‐	  E	  destes	  objectos	  de	  arte	  popular?	  Lembra-‐se	  de	  alguma	  coisa?	  

Sim,	  ele	  tinha	  coisas	  que	  eu	  tenho...	  destes	  pequenos	  objectos...acho	  que	  

também	  tinha	  bonecos	  de	  Estremoz...	  na	  altura	  foi	  um	  choque	  positivo	  

perceber	  que	  ele	  também	  tinha	  as	  mesmas	  coisas	  que	  eu	  tinha,	  porque	  os	  

livros	  não	  havia	  uma	  grande	  escolha,	  mas	  estes	  objectos	  eram	  parte	  de	  uma	  

selecção.	  

Por	  exemplo,	  aquele	  objecto	  que	  eu	  comprei	  perto	  de	  Castelo-‐Branco,	  

aquilo	  é	  muito	  Sebastião	  Rodrigues.	  É	  para	  estirar	  o	  linho.	  Tenho	  imensas	  

ferramentas	  dessas	  compradas	  no	  Alentejo.	  

Processo  

 

- Teve contacto próximo com a maneira de trabalhar de SR? Como 

era o seu processo criativo? A sua maneira de resolver os 

problemas de design? 

Não,	  nunca	  tive,	  mas	  imagino...	  mas	  não	  nunca	  tive	  contacto.	  

	  

- há bocado dizia-me que os designers não têm bem um estilo, 

mas eu aqui tinha uma pergunta que era, que características 

considera que definiam o estilo de SR? 

Não,	  acho,	  mas	  a	  gente	  acaba	  por	  ter	  uma	  maneira	  de	  fazer,	  de	  resolver...	  

mas	  há	  quem	  procure	  marcar...	  

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	  coisas	  acabam	  por	  ser	  

símbolos,	  e	  nas	  capas	  são	  símbolos...	  e	  nós	  esquecemo-‐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	  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	  



organizada,	  e	  acho	  que	  o	  Sebastião	  também	  era	  muito	  isso.	  

	  

- E pensa que o trabalho de SR se distinguia do trabalho dos 

outros designers da época? Porquê? 

Eu	  acho	  que	  ele	  é	  completamente	  outsider.	  Não	  há	  ninguém	  como	  ele.	  

Mesmo	  a	  pessoa	  que	  se	  aproxima	  mais,	  em	  termos	  de	  tempo	  e	  de	  idade,	  que	  

é	  o	  Garcia,	  é	  completamente	  diferente.	  E	  o	  próprio	  Garcia	  assume	  isso	  e	  

tenho	  a	  certeza	  de	  que	  tem	  admiração	  por	  ele,	  embora	  nunca	  me	  tenha	  

confessado.	  Mesmo	  o	  Daciano,	  toda	  a	  gente	  tinha	  uma	  admiração	  pelo	  

Sebastião	  Rodrigues.	  Já	  sem	  falar	  dos	  mais	  novos,	  que	  já	  chega	  quase	  a	  

religião.	  

4. Influências 

sobre gerações 

posteriores 

- E a próxima pergunta era precisamente sobre isto, sobre a influência do 

Sebastião nas gerações  que se lhe seguiram. Considera que o trabalho de SR é 

ainda hoje uma referência importante na cultura e na actividade de design 

gráfico? Porquê? 

Principalmente	  dos	  que	  viveram	  com	  o	  Sebastião	  vivo	  e	  com	  os	  trabalhos	  a	  sair,	  esses	  sem	  

dúvida.	  Vocês,	  felizmente	  graças	  à	  exposição	  que	  se	  conseguiu	  fazer,	  e	  não	  só	  	  à	  exposição,	  

mas	  sobretudo	  ao	  catálogo.	  Porque	  o	  livro	  é	  que	  fica.	  Por	  exemplo,	  no	  caso	  do	  Sena	  não	  se	  

fez	  a	  exposição,	  mas	  ao	  menos	  fez-‐se	  o	  livro.	  Mas	  aí	  foi	  a	  Leonor	  [Sena]	  que	  tanto	  chateou	  a	  

Gulbenkian	  que	  eles	  lá	  fizeram	  o	  livro.	  

	  

- E a si? Considera que o trabalho de SR o influenciou? De que modo? 

Sim,	  sem	  dúvida	  nenhuma.	  Eu	  não	  fui	  apanhado	  virgem	  pelas	  coisas	  do	  Sebastião.	  E	  no	  

entanto,	  quando	  vi	  os	  trabalhos	  dele	  fiquei	  “apanhadinho”.	  A	  influência	  sobrepôs-‐se	  à	  

cultura	  do	  design,	  também	  pela	  proximidade	  e	  porque	  estava	  a	  mexer	  nas	  mesmas	  coisas	  da	  

minha	  cultura.	  Apesar	  de	  tudo	  o	  que	  se	  diz	  que	  “não	  há	  design	  português”,	  mas	  há	  

proximidade.	  E	  a	  tal	  arte	  popular	  é	  aquilo	  que	  nos	  aproxima	  de	  certo,	  e	  que	  é	  muito	  mais	  

importante	  do	  que	  aquilo	  que	  as	  pessoas	  possam	  querer	  inventar,	  que	  foi	  o	  Ferro,	  etc...	  

Uma	  das	  coisas	  que	  ainda	  hoje	  me	  irrita	  a	  mim,	  são	  as	  marchas	  de	  Santo	  António.	  Aí	  é	  que	  

sim,	  que	  aquilo	  é	  uma	  construção...	  e	  depois	  irrita-‐me	  na	  medida	  em	  que	  aquilo	  é	  mau.	  E	  já	  

tem	  sido	  melhor,	  e	  depois	  lá	  aparecem	  uns	  piores...	  agora	  já	  deve	  haver	  uns	  designers	  de	  

moda	  também	  misturados	  e	  já	  começa	  a	  ter	  outro	  interesse,	  mas	  começa	  a	  ser	  outra	  coisa,	  e	  

no	  fundo	  a	  malta	  que	  está	  a	  fazer	  isto,	  está	  a	  ir	  buscar	  coisas	  do	  antigamente...	  normalmente	  

não	  há	  dinheiro	  e	  aquilo	  é	  feito	  ao	  nível	  do	  voluntariado,	  não	  são	  profissionais,	  o	  que	  até	  

pode	  ter	  esse	  ar	  bom	  de	  não	  serem,	  mas	  fica	  sempre	  ali	  uma	  coisa	  de	  carnaval	  de	  Torres	  

Vedras...	  

(Por	  exemplo,	  dentro	  do	  Carnaval	  de	  Torres	  Vedras	  nasceu	  uma	  coisa	  giríssima,	  que	  são	  

esculturas	  em	  grande	  escala,	  como	  por	  exemplo	  a	  guitarra	  grande	  que	  está	  pela	  cidade	  a	  

divulgar	  o	  Rock	  in	  Rio,	  que	  é	  um	  tipo	  que	  fazia	  as	  máscaras	  de	  Carnaval	  e	  que	  agora	  faz	  



	  

	  

negócio	  com	  o	  mesmo	  tipo	  de	  construções	  mas	  aplicadas	  à	  publicidade.	  

	  

Finalização - E assim estamos quase a terminar, eu gostaria apenas de lhe perguntar se há 

mais alguma informação que queira referir? 

Não,	  nada	  de	  especial,	  foi	  tudo	  aquilo	  que	  fomos	  falando...	  
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2. Formação 

 

 

- Como contactou com o design gráfico e o que o fez decidir ser designer?  

Quando	  contactei	  com	  o	  design	  gráfico	  eu	  vivia	  no	  Alentejo.	  Lá	  fiz	  o	  liceu,	  até	  aos	  17	  anos.	  E	  

era	  praticamente	  as	  capas	  dos	  livros	  e	  pouco	  mais.	  Aí	  as	  coisas	  do	  Sebastião	  começaram	  

logo	  a	  chamar-‐me	  a	  atenção.	  Para	  além	  daqueles	  outros	  que	  nós	  já	  conhecemos,	  mas	  que	  na	  

altura	  não	  tinha	  assim	  referências	  culturais	  nenhumas,	  o	  Câmara	  Leme,	  o	  António	  Garcia.	  O	  

Sebastião	  de	  facto...	  	  

Eu	  só	  decidi	  vir	  para	  o	  design	  gráfico	  no	  final	  do	  primeiro	  ano	  do	  curso	  aqui	  da	  escola.	  Como	  

sabe	  era	  comum	  aos	  quatro	  cursos	  de	  então	  e	  eu	  só	  no	  final	  é	  que	  decidi	  que	  ia	  seguir	  design	  

gráfico.	  Se	  me	  perguntar	  porquê,	  foi	  porque	  achei	  que	  me	  seria	  mais	  fácil.	  Foi	  uma	  decisão	  

pragmática.	  Eu	  teria	  alguma	  tendência,	  mas	  achei	  que	  seria	  um	  curso	  que	  conseguiria	  fazer	  

mesmo	  estando	  a	  trabalhar.	  A	  pintura	  exigia	  um	  investimento	  pessoal	  muito	  maior,	  que	  eu	  

na	  altura	  não	  podia	  fazer,	  até	  porque	  tinha	  já	  uma	  filha.	  Estive	  em	  África	  na	  tropa,	  perdi	  uma	  

data	  de	  anos...	  Não	  foi	  assim	  uma	  coisa	  de	  grande	  desígnio,	  foi	  mais	  assim	  uma	  coisa	  ao	  

correr	  dos	  acontecimentos.	  Depois	  eu	  tive	  aqui	  como	  professor	  o	  José	  Brandão	  e	  isso	  

também	  me	  deu	  um	  bom	  empurrão,	  devo	  dizer.	  Independentemente	  das	  relações	  e	  amizade	  

que	  tenho	  com	  ele,	  foi	  de	  facto	  importante.	  

	  

- Quem foram os mestres, escolas ou outros locais de aprendizagem? 

Escola,	  foi	  as	  Belas-‐Artes.	  Os	  mestres?	  Os	  mestres	  da	  escola.	  Dos	  quais	  destaco	  o	  José	  

Brandão,	  o	  Lagoa	  [Henriques],	  o	  Rogério	  Ribeiro,	  o	  Jorge	  Pinheiro...	  De	  facto	  seria	  

importante	  não	  me	  esquecer	  daqueles	  que	  foram	  importantes	  não	  por	  serem	  melhores	  que	  

os	  outros,	  mas	  por	  terem	  sido	  de	  facto	  importantes...	  mas	  foram	  essas	  as	  referências.	  	  

Nós	  na	  altura,	  até	  1974,	  tínhamos	  alguma	  dificuldade	  de	  acesso	  ao	  conhecimento.	  Eu	  

trabalhei	  em	  ateliers	  de	  arquitectura	  vários	  anos	  e	  nós	  andávamos	  a	  absorver	  tudo	  o	  que	  

aparecia.	  O	  Arquitecto	  comprava	  um	  álbum	  do	  Corbusier,	  e	  a	  malta	  folheava	  aquilo	  tudo,	  

Não	  fotocopiávamos	  porque	  não	  havia	  fotocópias.	  	  

Existe	  também	  uma	  escola,	  que	  para	  mim	  foi	  importante,	  mesmo	  em	  relação	  ao	  design,	  que	  

foi	  o	  cinema.	  E	  eu	  tive	  um	  professor	  no	  secundário	  que	  foi	  muito	  importante	  na	  minha	  

abertura	  para	  as	  coisas	  artísticas,	  para	  a	  parte	  da	  criatividade.	  Foi	  o	  professor	  José	  Régio,	  

meu	  professor	  durante	  três	  anos	  no	  liceu.	  E	  só	  mais	  tarde	  é	  que	  comecei	  a	  perceber	  estas	  

coisas...	  

E	  de	  um	  modo	  geral,	  são	  estas	  as	  referências	  maiores	  que	  eu	  tenho.	  E	  os	  locais	  de	  

aprendizagem	  são	  as	  coisas,	  é	  a	  rua,	  as	  livrarias,	  as	  exposições...	  Nada	  assim	  de	  mais	  



especial.	  

3. Percurso 

Profissional 

- Em relação ao seu percurso profissional, quais são as etapas para si mais 

marcantes? 

Percurso	  profissional	  como	  designer?	  Eu	  comecei	  a	  fazer	  design	  já	  depois	  de	  estar	  aqui	  e	  

quando	  acabei	  aqui	  o	  curso.	  Nos	  últimos	  dois	  anos,	  grande	  parte	  dos	  trabalhos	  que	  

apresentei	  já	  eram	  trabalhos	  impressos	  e	  tudo.	  Eu	  trabalhava	  para	  uma	  cooperativa	  cultural	  

em	  Torres	  Vedras	  e	  fartava-‐me	  de	  fazer	  trabalho	  à	  borla...	  os	  clientes	  eram	  clientes	  que	  não	  

pagavam,	  e	  portanto	  eu	  tinha,	  em	  compensação,	  uma	  liberdade	  total,	  o	  que	  permitia	  que	  

ninguém	  condicionasse	  o	  trabalho.	  Ganhei	  um	  vício	  com	  isso	  que	  é	  um	  pouco	  criticável...	  Foi	  

terminar	  aqui	  o	  curso,	  fui	  trabalhar	  para	  o	  atelier	  do	  Professor	  José	  Brandão	  durante	  uns	  

meses	  a	  fazer	  artes	  finais...	  coisa	  que	  eu	  não	  sei	  fazer	  e	  detesto...	  portanto	  a	  certa	  altura	  disse	  

ao	  Zé	  Brandão...	  “Epá	  eu	  vou	  me	  embora,	  não	  te	  estou	  aqui	  a	  ajudar	  em	  nada”...	  e	  pronto	  foi	  

assim.	  No	  ano	  seguinte	  ao	  ter	  acabado	  o	  curso	  vim	  para	  aqui	  dar	  aulas,	  o	  que	  foi	  um	  aspecto	  

foi	  importante.	  E	  fui	  convidado	  passados	  poucos	  anos	  a	  trabalhar	  para	  o	  Museu	  Nacional	  de	  

Arqueologia,	  para	  fazer	  o	  projecto	  de	  comunicação	  do	  Museu.	  A	  partir	  daí	  foi	  em	  flecha,	  

comecei	  a	  ter	  muitos	  clientes,	  sem	  grande	  esforço	  da	  minha	  parte	  para	  os	  procurar.	  As	  

coisas	  apareciam-‐me...	  Era	  uma	  época	  boa,	  finais	  dos	  anos	  80,	  anos	  90.	  E	  a	  certa	  altura	  

acabei	  por	  me	  especializar	  em	  sinalética,	  porque	  fiz	  um	  projecto	  de	  sinalética	  a	  pedido	  do	  

IPPAR,	  para	  Conímbriga,	  depois	  fiz	  outro	  para	  Tróia	  (que	  não	  chegou	  a	  ser	  concretizado),	  e	  

a	  certa	  altura	  achavam	  que	  eu	  era	  um	  especialista	  em	  sinalética...	  Não	  era	  nada.	  Confesso	  

que	  não	  sabia	  muito.	  Tanto	  que	  há	  poucos	  anos,	  quando	  foi	  a	  inauguração	  da	  nova	  Basílica	  

de	  Fátima,	  fui	  convidado	  pelo	  patriarca,	  pelo	  bispo	  de	  Leiria,	  pelo	  chefe	  do	  Santuário	  para	  

fazer	  a	  sinalética.	  Coisa	  que	  recusei	  porque	  não	  fazia	  parte	  do	  meu	  universo	  cultural.	  

As	  etapas	  serão	  estas,	  a	  minha	  entrada	  na	  ESBAL	  como	  aluno	  e	  posteriormente	  como	  

docente	  foram	  muito	  marcantes.	  De	  facto,	  estar	  aqui	  a	  dar	  aulas	  abre-‐nos	  relações...	  e	  eu,	  de	  

facto,	  nunca	  fiz	  marketing	  do	  meu	  trabalho,	  porque	  tenho	  pouca	  habilidade	  para	  tal,	  e	  as	  

coisas	  foram	  aparecendo.	  

4. Influências - Para além da sua formação de base, teve algumas figuras que tenham 

influenciado o seu percurso profissional? Quais? 

Eu	  tenho	  muitas	  influências	  do	  cinema	  e	  da	  literatura,	  nomeadamente	  da	  poesia.	  Herberto	  

Hélder,	  Sofia	  de	  Mello	  Breyner,	  Fernando	  Assis	  Pacheco,	  Luísa	  Neto	  Jorge	  

São	  assim	  as	  minhas	  referências,	  e	  outros	  que	  agora	  não	  me	  recordo...	  E	  no	  cinema	  sou	  um	  

grande	  admirador	  (e	  tentando	  conhecer	  o	  melhor	  possível)	  daqueles	  cineastas	  dos	  anos	  

1970/80	  e	  do	  Michelangelo	  Antonioni,	  etc..	  Essa	  área	  cultural...	  Fiz	  parte	  de	  cineclubes	  

durante	  uns	  anos...	  Eu	  era	  digamos	  um	  intelectual,	  cheio	  de	  angústias	  e	  frustrações...	  Vivia	  

no	  meio	  do	  Alentejo	  e	  essa	  situação	  deixava-‐me	  um	  pouco	  frustrado,	  mas	  por	  outro	  lado,	  

também	  nos	  dá	  uma	  certa	  estrutura.	  	  

Depois	  há	  aqueles	  clássicos,	  o	  Saul	  Bass,	  o	  Paul	  Rand,	  e	  portugueses,	  além	  do	  Sebastião	  

[Rodrigues],	  como	  referências	  mais	  recentes,	  gosto	  muito	  do	  João	  Botelho.	  Enquanto	  ele	  fez	  



design,	  gostava	  muito	  das	  coisas	  dele.	  O	  José	  Brandão	  no	  sentido	  do	  controle	  da	  produção,	  e	  

de	  uma	  grande	  qualidade	  da	  relação	  das	  diversas	  etapas	  do	  projecto,	  até	  à	  produção.	  

	  

- Considera que incorporou no seu trabalho algumas influências do estrangeiro? 

Sim,	  daqueles	  modernistas	  dos	  anos	  60/70,	  sem	  dúvida.	  E	  até	  mesmo	  de	  alguma	  linguagem	  

Bauhausiana,	  ou	  Construtivista,	  no	  sentido	  da	  racionalidade.	  Eu	  sou	  um	  fanático	  da	  

estruturação	  do	  programa,	  muito	  controlado	  antes	  do	  projecto,	  e	  portanto	  de	  uma	  restrição	  

nos	  meios	  tipográficos,	  de	  forma	  a	  fazer	  o	  máximo	  possível	  com	  o	  mínimo	  necessário.	  A	  

capa	  do	  meu	  catálogo	  da	  exposição	  não	  tem	  lá	  nada	  só	  tem	  uma	  moldura...	  Insistiram,	  mas	  

disse	  que	  não,	  não	  me	  apetece	  por	  nada...	  o	  livro	  fala	  por	  si...	  se	  falar...	  	  

Estrangeiro	  para	  nós	  era,	  o	  estrangeiro	  para	  além	  dos	  Pirenéus...	  Porque	  nós	  tínhamos	  a	  

esperança	  e	  a	  ilusão	  da	  Europa.	  Claro	  que	  depois	  do	  25	  de	  Abril	  as	  coisas	  abriram	  e	  

começam	  a	  aparecer	  montanhas	  de	  referências,	  que	  nós	  até	  nem	  conseguíamos	  (eu	  falo	  por	  

mim)	  integrar	  bem,	  sem	  destruir	  a	  nossa	  autonomia,	  o	  nosso	  pensamento	  próprio.	  Mas	  

antes	  nós	  criávamos	  uma	  espécie	  de	  referências,	  por	  desejo	  e	  não	  propriamente	  por	  

realidade.	  Havia	  uma	  espécie	  de	  construção	  quase	  artificial	  daquilo	  que	  seria	  o	  Design	  

gráfico	  fora	  das	  nossas	  pequenas	  fronteiras.	  O	  design	  norte	  americano,	  que	  chegava	  aqui	  de	  

diversas	  maneiras,	  e	  algumas	  coisas	  Francesas	  (que	  não	  eram	  assim	  de	  grande	  qualidade,	  

devo	  dizer)	  era	  o	  que	  nos	  chegava	  mais.	  Por	  exemplo,	  os	  cartazes	  do	  cinema,	  e	  alguma	  

linguagem	  desse	  tipo.	  Os	  países	  que	  tinham	  mais	  capacidade	  de	  exportar	  a	  sua	  imagem,	  caso	  

dos	  EUA,	  não	  só	  através	  do	  cinema	  mas	  também	  por	  outras	  vias,	  era	  aquilo	  que	  

inevitavelmente	  nos	  ia	  influenciando,	  sem	  que	  nos	  tivéssemos	  capacidade	  completa	  de	  

filtrar	  essas	  influências,	  e	  de	  integrar	  apenas	  aquilo	  fosse	  integrável	  no	  nosso	  próprio	  

percurso.	  

Isto	  antes	  do	  25	  de	  Abril.	  Depois	  do	  25	  de	  Abril,	  as	  coisas	  precipitam-‐se,	  felizmente	  no	  bom	  

sentido,	  mas	  também	  nós	  não	  temos	  capacidade	  de	  integrar	  tanta	  coisa.	  Porque	  existe	  

aquela	  alegria	  dos	  primeiros	  4	  ou	  5	  anos,	  uma	  alegria	  única,	  em	  todos	  os	  aspectos.	  Há	  muita	  

coisa	  que	  nós	  recebemos	  a	  partir	  da	  liberdade,	  liberdade	  de	  circulação,	  de	  pensamento	  etc.,	  

que	  só	  um	  pouco	  mais	  tarde	  é	  que	  começamos	  a	  ser	  rigorosos	  para	  ter	  julgamento	  de	  que	  a	  

liberdade	  é	  condição	  necessária,	  mas	  não	  é	  suficiente.	  Nós	  depois	  temos	  que	  fazer	  o	  nosso	  

próprio	  trabalho.	  O	  meu	  percurso,	  nesse	  sentido,	  tem	  sido	  sempre	  instável,	  sem	  deixar	  o	  pé	  

muito	  tempo	  no	  mesmo	  sítio.	  Vou	  avançando	  mais	  ao	  menos	  ao	  sabor	  do	  vento.	  E	  portanto,	  

essas	  influências	  todas	  pós	  25	  de	  Abril,	  eu	  continuo	  a	  tê-‐las,	  principalmente	  no	  campo	  do	  

pensamento,	  tentando	  integrar	  o	  design	  como	  forma	  com	  aquilo	  que	  é	  o	  design	  como	  

conceito,	  como	  forma	  e	  como	  processo	  de	  criação	  da	  cidade.	  

5. Contacto com 

o design e com 

SR 

- Como e quando contactou com o trabalho de SR? 

Almanaque,	  Outubro	  de	  1959.	  A	  partir	  daí,	  comecei	  a	  fazer	  um	  contacto	  em	  retrospectiva.	  A	  

ver	  capas	  de	  livros	  que	  eu	  já	  tinha,	  que	  eu	  comprava	  livros	  desalmadamente,	  e	  comecei	  a	  

perceber	  que	  coisas	  que	  eu	  já	  tinham	  eram	  da	  autoria	  dele.	  O	  Almanaque	  foi	  decisivo.	  Eu	  



comprei	  alguns	  números	  do	  Almanaque	  e	  cortei-‐os	  todos	  para	  fazer	  colagens	  e	  montagens.	  

Umas	  coisas	  adolescentes.	  Eu	  tinha	  na	  altura	  14/15	  anos.	  Custava	  15$	  cada	  número.	  E	  agora	  

tenho	  uma	  colecção	  que	  comprei	  mais	  tarde,	  já	  a	  um	  preço	  bárbaro	  nos	  alfarrabistas.	  

Mas	  1959	  é	  o	  contacto	  com	  o	  Sebastião.	  Almanaque.	  

	  

- O que pensava acerca do trabalho de SR quando o conheceu? Nesses primeiros 

contactos com o trabalho? 

Eu	  achava	  aquilo	  de	  uma	  elegância...	  era	  um	  clássico	  moderno,	  se	  é	  que	  se	  pode	  chamar	  

assim.	  E	  achava	  aquela	  tipografia	  e	  aquele	  uso	  da	  imagem	  extremamente	  contida	  e	  muito	  

controlada,	  mas	  sem	  deixar	  de	  parecer	  espontânea,	  de	  fluir	  naturalmente	  na	  página	  ou	  na	  

superfície.	  E	  uma	  coisa	  que	  sempre	  me	  fez	  impressão	  no	  Sebastião,	  coisa	  que	  no	  Almanaque	  

não	  era	  assim	  tão	  evidente,	  era	  o	  controle	  da	  tipografia,	  dele.	  No	  Almanaque	  ele	  tinha	  que	  se	  

sujeitar	  à	  limitação	  de	  meios	  enorme.	  Mas	  depois,	  nomeadamente	  quando	  começa	  a	  

trabalhar	  para	  a	  FCG,	  as	  questões	  tipográficas,	  o	  desenho	  tipográfico	  é	  lindo.	  	  

O	  que	  sempre	  me	  tem	  fascinado	  no	  Sebastião,	  não	  é	  um	  brio	  formal,	  é	  a	  actuação	  da	  

linguagem	  plástica	  dele	  e	  o	  desafio	  que	  coloca	  ao	  destinatário,	  quando	  pretende	  interpretar.	  

Porque	  há	  muitas	  coisas	  muito	  subtis,	  e	  algumas	  até	  de	  uma	  grande	  ironia,	  que	  só	  se	  

descobrem	  depois	  numa	  segunda	  camada.	  E	  esse	  desafio	  é	  um	  desafio	  à	  inteligência,	  não	  	  só	  

à	  sensibilidade.	  E	  acho	  que	  isso	  é	  das	  coisas	  mais	  interessantes	  no	  Sebastião.	  Para	  além	  das	  

questões	  da	  etnografia,	  da	  recolha	  de	  expressões	  culturais	  de	  natureza	  rural	  ou	  mais	  

popular,	  menos	  trabalhada	  por	  conceito,	  que	  ele	  depois	  vai	  aproveitar	  e	  vai	  trabalhar	  

através	  da	  sua	  especial	  capacidade.	  	  

B.	  ACERCA	  DE	  SEBASTIÃO	  RODRIGUES	  

1. 

Caracterização 

pessoal 

- E a nível da caracterização pessoal, como descreveria SR? A nível pessoal e 

profissional... 

Eu	  classificar	  não	  sei	  fazer	  isso...	  Do	  ponto	  de	  vista	  profissional,	  penso	  que	  já	  disse	  mais	  ou	  

menos.	  Do	  ponto	  de	  vista	  pessoal,	  ele	  era	  uma	  pessoa	  que	  conseguia	  ser	  mais	  fechada	  do	  

que	  eu.	  Eu	  sou	  um	  sujeito	  tímido	  e	  um	  pouco	  encavacado	  às	  vezes.	  Já	  dou	  aulas	  há	  40	  anos,	  o	  

que	  parece	  impossível...	  mas	  como	  gosto	  de	  dar	  aulas,	  tenho	  que	  me	  abrir,	  porque	  os	  alunos	  

desafiam-‐me	  e	  eu	  tenho	  que	  me	  dar	  à	  luta.	  O	  Sebastião	  era	  fechado,	  mas	  muito	  curioso,	  

muito	  cativante.	  Por	  exemplo,	  naquela	  entrevista	  que	  deu	  à	  RTP,	  quando	  lhe	  perguntam	  o	  

que	  quer	  dizer	  para	  o	  futuro,	  ele	  responde	  que	  para	  o	  futuro	  conta	  com	  a	  sua	  infância	  e	  com	  

as	  pessoas.	  Uma	  coisa	  extraordinária	  e	  que	  o	  representa,	  e	  ao	  humanismo	  que	  está	  

enraizado	  na	  obra	  dele	  e	  que	  se	  traduz	  numa	  coisa	  que	  é	  fundamental	  para	  o	  design,	  que	  é	  a	  

necessidade	  de	  se	  perceber	  que	  o	  design	  é	  um	  serviço.	  Sendo	  um	  processo	  criativo,	  é	  um	  

processo	  criativo	  que	  não	  começa	  nem	  acaba	  no	  designer.	  O	  designer	  está	  de	  passagem.	  E	  o	  

Sebastião	  interpreta	  isso	  muito	  bem.	  

Do	  ponto	  de	  vista	  pessoal,	  convivi	  pouco	  com	  ele.	  Encontrei-‐me	  com	  ele	  meia	  dúzia	  de	  



vezes.	  Conversámos	  uma	  vez	  ou	  duas,	  esteve	  em	  minha	  casa	  quando	  fizemos	  uma	  exposição	  

de	  cartazes.	  E	  revela-‐se	  um	  conversador	  absolutamente	  extraordinário.	  Tinha	  uma	  vida	  

vivida	  de	  uma	  forma	  muito	  estimulante	  e	  diversificada,	  muito	  assumida.	  Tudo	  isso	  depois	  

perpassa	  no	  convívio	  com	  ele.	  	  

2. 

Caracterização 

do meio / época 

- De acordo com a sua experiência, como descreve o meio do design nos anos 

60/70? Não era ainda designer nessa altura, mas qual era a sua percepção? 

Eu	  nos	  anos	  60	  era	  um	  gaiato	  inconsciente.	  Nos	  anos	  70,	  o	  design	  era	  marcado	  por	  um	  

grande	  eclectismo,	  do	  ponto	  de	  vista	  dos	  autores.	  Não	  havia	  design	  como	  formação.	  Havia	  

design	  como	  actividade,	  não	  propriamente	  como	  profissão.	  E	  portanto	  há	  uma	  grande	  

mistura	  e	  até	  confusão	  por	  vezes.	  Há	  essa	  falta	  de	  escola	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  também	  falta	  de	  

meios,	  meios	  técnicos,	  e	  também	  falta	  de	  compreensão	  do	  cliente	  e	  dos	  potenciais	  clientes	  

no	  investimento	  que	  é	  preciso	  fazer	  no	  design	  para	  recolher	  depois	  os	  frutos	  um	  pouco	  mais	  

à	  frente.	  Não	  havia	  essa	  consciência,	  e	  havia	  uma	  grande	  promiscuidade	  entre	  arquitectos,	  

ilustradores,	  pintores.	  O	  que	  não	  quer	  dizer	  que	  fosse	  mau.	  O	  problema	  é	  que	  havia	  

arquitectos,	  ilustradores	  e	  	  pintores,	  mas	  não	  havia	  designers.	  Toda	  a	  gente	  fazia	  umas	  

coisas.	  E	  alguns	  até	  muito	  bem!	  O	  Sebastião	  também	  não	  tinha	  formação,	  era	  um	  

autodidacta.	  É	  um	  sujeito	  que	  põe	  em	  função	  o	  seu	  talento.	  E	  é	  um	  talento,	  não	  sei	  se	  inato	  

ou	  não,	  mas	  que	  ele	  desenvolve	  muito	  bem.	  De	  qualquer	  modo	  vejo	  o	  design	  gráfico,	  até	  ao	  

25	  de	  Abril,	  em	  crescimento.	  E	  discutia-‐se	  nos	  jornais	  diários	  e	  nas	  revistas,	  o	  design!	  

Falava-‐se	  de	  design,	  désaine,	  estética	  industrial.	  Havia	  mesmas	  redondas!	  Tenho	  n	  

fotocópias	  de	  jornais	  dessa	  época	  com	  mesas	  redondas	  sobre	  o	  design,	  em	  que	  havia	  

arquitectos,	  escultores,	  toda	  a	  gente	  a	  falar	  do	  assunto,	  não	  só	  naquelas	  revistas,	  como	  a	  

Binário,	  ligada	  à	  engenharia,	  e	  a	  Arquitectura,	  ligada	  à	  arquitectura,	  mas	  também	  noutras	  

pequenas	  publicações	  e	  nos	  próprios	  jornais	  diários.	  Falava-‐se	  muito	  de	  design.	  Em	  finais	  de	  

60	  e	  princípios	  de	  70,	  o	  design	  era	  um	  bicho	  estranho	  que	  andava	  por	  aí	  e	  que	  inquietava	  

um	  bocado,	  pelo	  menos	  certas	  correntes,	  certos	  grupos.	  E	  até	  ao	  25	  de	  Abril	  de	  1974	  está	  

em	  grande	  e	  progressivo	  desenvolvimento.	  Até	  porque	  com	  a	  abertura	  do	  Marcelo	  Caetano,	  

(tudo	  está	  relacionado	  com	  tudo),	  com	  a	  nossa	  entrada	  na	  EFTA,	  em	  finais	  de	  1960,	  e	  depois	  

a	  ascensão	  de	  Marcelo	  Caetano,	  já	  em	  1968,	  quando	  Salazar	  caiu	  da	  cadeira.	  Há	  de	  facto	  uma	  

abertura,	  não	  do	  ponto	  de	  vista	  do	  espírito,	  dos	  aspectos	  culturais,	  mas	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  

importância	  das	  operações	  comerciais	  e	  do	  modo	  como	  o	  design	  pode	  potenciar	  os	  produtos	  

nos	  mercados.	  O	  design	  aqui	  não	  do	  ponto	  de	  vista	  dos	  aspectos	  culturais,	  criativos	  e	  

daquilo	  que	  é	  importante	  no	  design	  na	  construção	  da	  cidade,	  e	  dos	  cidadãos	  (isso	  é	  muito	  

mais	  tarde).	  Mas	  do	  design	  como	  parceiro	  potenciador	  dos	  negócios.	  

O	  design	  de	  qualquer	  maneira	  era	  muito	  incipiente,	  tirando	  o	  Sebastião	  e	  mais	  obviamente,	  

a	  família	  Rocha,	  de	  quem	  não	  posso	  deixar	  de	  falar.	  A	  partir	  do	  José	  Rocha,	  tio	  do	  actual,	  que	  

actuam	  no	  campo	  do	  comercial,	  mesmo:	  embalagem,	  publicidade,	  stands,	  etc..	  e	  há	  essa	  

ligação	  muito	  interessante	  –	  que	  eu	  acho	  que	  é	  muito	  importante	  na	  história	  do	  design	  

português	  –	  entre	  o	  José	  Rocha,	  Carlos	  Rocha	  e	  agora	  o	  José	  Carlos	  Rocha	  (o	  actual).	  E	  na	  



história	  do	  design	  português	  é	  uma	  linha	  de	  pensamento	  que	  acho	  que	  era	  interessante	  que	  

pudesse	  ser	  investigada.	  

A	  partir	  do	  25	  de	  Abril,	  o	  design	  Industrial	  que	  também	  estava	  a	  ter	  algumas	  dinâmicas:	  os	  

empresários,	  e	  a	  nossa	  pequena	  indústria,	  por	  via	  da	  concorrência	  com	  a	  Europa	  e	  da	  

relativa	  abertura	  que	  tinha	  havido	  aos	  mercados	  exteriores	  (quer	  para	  sair	  quer	  para	  

entrar)	  estava	  num	  período	  dinâmico.	  Porém	  com	  o	  25	  de	  Abril,	  páram	  as	  máquinas,	  fecham	  

as	  empresas,	  descapitalizam-‐se,	  sai-‐se	  com	  o	  dinheiro	  para	  fora,	  e	  o	  design	  industrial	  

começa	  a	  ficar	  seriamente	  apertado.	  O	  gráfico	  não.	  Encontra	  no	  25	  de	  Abril	  mais	  um	  factor	  

de	  desenvolvimento.	  Sobe	  um	  patamar	  e	  desenvolve-‐se,	  nomeadamente	  na	  área	  da	  

expressão	  tipográfica,	  cartazes,	  edição,	  e	  na	  própria	  consciencialização	  das	  empresas	  que	  

têm	  que	  modernizar	  a	  sua	  imagem.	  Isso	  faz-‐se	  a	  partir	  da	  embalagem,	  do	  corporate	  identity,	  

e	  de	  todas	  essas	  questões.	  	  

	  	  

- E portanto acha que nesta altura, o trabalho de SR era facilmente reconhecido? 

Era	  absolutamente.	  A	  Gulbenkian	  ainda	  tinha	  sua	  sede	  em	  Oeiras,	  no	  Palácio	  Pombal	  e	  faz	  

uma	  primeira	  exposição,	  com	  catálogo	  do	  Sebastião,	  e	  havia	  até	  umas	  outras	  pequenas	  

brochuras	  que	  o	  Sebastião	  fez	  para	  a	  ocasião...	  e	  a	  Gulbenkian	  começou	  a	  ganhar	  uma	  

imagem	  extraordinária,	  e	  de	  coisa	  importante,	  através	  dos	  objectos	  gráficos	  do	  Sebastião	  o	  

que	  é	  absolutamente	  	  extraordinário.	  Ele	  entra	  para	  a	  FCG,	  salvo	  erro,	  em	  1960,	  a	  convite	  do	  

Bernardo	  Marques.	  E	  nós	  começamos	  a	  ver	  sair	  coisas,	  que	  já	  havia	  noutras	  pequenas	  

galerias,	  como	  pequenos	  catálogos	  e	  folhetos,	  e	  as	  coisas	  que	  começam	  a	  sair	  da	  Gulbenkian	  

são	  coisas	  de	  uma	  elegância,	  de	  uma	  adequação	  e	  de	  uma	  contenção	  extraordinárias.	  E	  

portanto,	  a	  questão	  da	  Gulbenkian	  é	  muito	  importante.	  Antes	  ainda	  da	  sede	  na	  avenida	  de	  

Berna.	  Como	  imagem.	  A	  fundação	  como	  estrutura	  a	  ser	  potenciada	  e	  mesmo	  dada	  a	  

conhecer,	  através	  da	  imagem	  gráfica,	  da	  imagem	  impressa,	  pelas	  mãos	  do	  Sebastião.	  Porque	  

antes	  o	  Bernardo	  Marques	  trabalhava	  lá,	  mas	  não	  era	  propriamente	  um	  designer.	  Era	  um	  

ilustrador,	  e	  as	  coisas	  não	  podiam	  ser	  iguais.	  

3. 

Caracterização 

do trabalho  

de SR 

- Que obras de SR destaca? 

O	  velho	  Almanaque	  é	  o	  clássico.	  (E	  está	  ainda	  por	  investigar,	  isoladamente)	  por	  outro	  lado,	  

ele	  tem	  cartazes	  absolutamente	  extraordinários.	  Estou	  a	  lembrar	  de	  um	  que	  ele	  fez	  para	  o	  

Piccolo	  Teatro	  de	  Milano,	  ao	  baixo.	  Posso	  contar	  uma	  história	  sobre	  isso?	  Eu	  já	  estava	  aqui	  a	  

dar	  aulas,	  fui	  não	  sei	  onde,	  vi	  esse	  cartaz	  e	  achei-‐o	  extraordinário.	  E	  então	  telefonei	  ao	  

Sebastião	  e	  fui	  lá	  ao	  atelier...	  (Levei	  umas	  garrafinhas	  de	  vinho	  tinto	  de	  Torres	  Vedras	  –	  que	  

era	  uma	  coisa	  muito	  boa	  para	  ele,	  para	  mim	  também,	  para	  todos	  nós),	  e	  pedi-‐lhe	  um	  

exemplar	  do	  cartaz.	  Ele	  foi	  lá	  dentro,	  ao	  extraordinário	  arquivo	  que	  ele	  tinha,	  onde	  tinha	  os	  

cartazes	  enrolados	  ao	  largo,	  para	  não	  se	  viciarem	  muito,	  e	  traz-‐me	  um	  magnífico	  cartaz	  do	  

Piccolo	  Teatro.	  Eu	  fiquei	  contentíssimo	  e	  tinha	  pensado	  fazer	  uma	  série	  de	  aulas	  a	  partir	  

daquele	  cartaz.	  E	  então	  o	  Sebastião	  pergunta-‐me	  se	  eu	  queria	  levar	  mais.	  Eu	  disse	  que	  claro	  

que	  sim,	  que	  levava	  o	  que	  ele	  me	  quisesse	  dar.	  Então	  foi	  lá	  para	  dentro,	  trouxe-‐me	  uma	  série	  



de	  outros	  cartazes,	  e	  descobriu	  aquela	  gravura	  do	  rinoceronte	  do	  Dürer.	  Foram	  feitas,	  por	  

ocasião	  de	  uma	  exposição,	  milhares	  de	  impressões	  dessa	  gravura	  e	  então	  ele	  trouxe-‐me	  um	  

monte	  delas.	  No	  fim	  lá	  estivemos	  a	  conversar	  um	  bocado,	  embrulhou-‐me	  aquilo	  e	  eu	  vim	  

para	  casa,	  muito	  contente	  por	  trazer	  uma	  data	  de	  coisas	  do	  Sebastião	  Rodrigues.	  Quando	  

abri,	  eram	  só	  rinocerontes.	  Os	  outros	  tinham	  ficado	  no	  meio	  da	  confusão.	  O	  Sebastião	  era	  

um	  bocado	  distraído,	  eu	  também	  um	  bocadinho...	  depois	  envergonhei-‐me	  de	  lhe	  voltar	  a	  

pedir...	  e	  nunca	  mais	  vi	  esse	  cartaz,	  a	  não	  ser	  na	  exposição	  da	  FCG.	  

Mas	  isto	  é	  só	  uma	  história...	  

Esse	  cartaz	  é	  um	  cartaz	  extraordinário.	  Há	  cartazes	  que	  se	  destacam	  por	  razões	  muito	  

diferentes	  umas	  das	  outras.	  Por	  exemplo,	  ele	  tem	  um	  cartaz	  que	  é	  feito	  com	  os	  brancos	  de	  

impressão,	  em	  tons	  de	  castanho,	  que	  é	  para	  uma	  série	  de	  conferências.	  E	  há	  um	  cartaz	  dele	  

de	  que	  eu	  também	  gosto	  muito	  e	  dá	  um	  bom	  estudo	  de	  caso,	  que	  é	  um	  cartaz	  que	  ele	  fez	  

para	  o	  mosteiro	  Alcobaça.	  Um	  cartaz	  cor	  de	  laranja,	  com	  o	  céu	  roxo,	  que	  tem	  um	  pequeno	  

monge,	  para	  dar	  escala...	  Esse	  cartaz	  é	  um	  prazer	  de	  analisar.	  E	  é	  um	  cartaz	  onde	  se	  

consubstanciam	  uma	  série	  de	  qualidades,	  até	  da	  questão	  da	  ironia...	  

Mesmo	  até	  	  no	  símbolo	  que	  ele	  faz	  para	  a	  Galeria	  Quadrum,	  que	  é	  de	  uma	  essencialidade	  das	  

coisas...	  Nas	  capas	  de	  livros.	  Estou	  a	  lembrar-‐me	  por	  exemplo	  da	  capa	  do	  livro	  “Os	  Anões	  

Gigantes”,	  que	  foi	  prémio	  Formentor,	  que	  não	  tem	  nada	  escrito	  na	  capa.	  É	  a	  contradição	  dos	  

anões	  gigantes	  e	  então	  a	  capa	  também	  reflecte	  essa	  contradição.	  Graficamente	  aquela	  

simplicidade	  de	  duas	  cores	  mais	  o	  preto.	  

Nunca	  mais	  daqui	  saíamos,	  mas	  estas	  podem	  funcionar	  como	  exemplo.	  

	  

- O que pensava da revista “Almanaque”? De que forma avalia a sua organização 

gráfica e a sua personalidade visual, comparativamente com outras revistas que 

existiam na época.  

É	  um	  salto	  extraordinário.	  Os	  conteúdos	  da	  revista	  devo	  dizer	  que	  não	  me	  interessavam	  

muito.	  Eu	  achava	  aquilo	  até	  um	  bocado	  parvo,	  fútil,	  com	  uma	  mistura	  com	  coisas	  mais	  ou	  

menos	  populares...	  nunca	  percebi	  muito	  bem	  a	  lógica	  da	  revista,	  devo	  confessar.	  Eu	  

realmente	  só	  me	  interessava	  mesmo	  pela	  questão	  gráfica.	  Os	  meios	  eram	  escassíssimos,	  e	  

no	  entanto,	  com	  aqueles	  meios,	  ele	  conseguia	  o	  que	  em	  Portugal	  nunca	  ninguém	  tinha	  visto.	  

Nós	  sabemos	  que	  há	  aquela	  referência	  da	  revista	  “Perspectives”,	  feita	  pelo	  Paul	  Rand	  e	  pelo	  

Alvin	  Lustig.	  E	  aquelas	  capas	  são	  um	  gozo	  para	  o	  Sebastião.	  

O	  interior	  [do	  Almanaque]	  é	  uma	  tipografia	  correcta,	  com	  meios	  elementares.	  Ele	  não	  pode	  

controlar	  a	  mancha	  tipográfica	  como	  imagem.	  Apenas	  a	  tem	  que	  controlar	  como	  

funcionalidade.	  Mas	  depois	  mais	  tarde	  ele	  vai	  controlar	  tudo...	  

O	  Sebastião	  andava	  sempre	  à	  procura	  de	  material	  tipográfico	  que	  correspondesse	  aos	  seus	  

objectivos:	  vinhetas,	  gravuras,	  tipos...	  andava	  sempre	  à	  procura	  e	  a	  referenciar	  estas	  coisas.	  

Terei	  ouvido	  que	  mesmo	  algum	  material	  tipográfico,	  em	  chumbo,	  usado	  em	  alguns	  títulos,	  

era	  mesmo	  do	  Sebastião,	  mas	  não	  tenho	  a	  certeza.	  

O	  estudo	  da	  tipografia	  nesta	  altura	  põe	  em	  evidência	  as	  limitações	  com	  que	  o	  designer	  se	  



confrontava.	  Pegando	  num	  outro	  livro,	  fundamental,	  porque	  saiu	  no	  mesmo	  ano	  do	  

Almanaque,	  o	  “Lisboa	  Cidade	  Triste	  e	  Alegre”,	  do	  Victor	  Palla,	  temos	  alguma	  tipografia,	  

embora	  pouca.	  Seria	  interessante	  perceber	  se	  há	  algum	  ponto	  de	  contacto	  entre	  a	  produção	  

deste	  livro	  e	  a	  produção	  do	  Almanaque.	  

Uma	  das	  grandes	  referências	  que	  o	  Sebastião	  explicita	  é	  o	  Palla.	  Aliás,	  costuma	  assumir	  

duas,	  logo	  à	  partida,	  o	  Palla	  e	  o	  Lustig.	  

Tenho	  aqui	  a	  transcrição	  da	  entrevista,	  que	  Sebastião	  Rodrigues	  deu,	  em	  1986,	  a	  uma	  aluna	  

e	  ao	  Victor	  Manaças	  (que	  deu	  aqui	  aulas),	  em	  que	  ele	  diz:	  “Fui	  um	  copista	  do	  Victor	  Palla”.	  É	  

um	  exagero,	  mas	  é	  interessante.	  E	  tem	  muita	  matéria	  sobre	  a	  própria	  evolução	  do	  Sebastião.	  

Embora	  precise	  de	  ser	  reorganizada,	  etc.	  É	  bastante	  interessante	  o	  modo	  como	  ele	  relaciona	  

o	  seu	  processo	  de	  trabalho	  e	  a	  sua	  aprendizagem,	  na	  vida	  (como	  ele	  diz).	  E	  ele	  faz	  muitas	  

referências	  aos	  pioneiros:	  Bernardo	  Marque,	  Kradolfer,	  Thomaz	  de	  Mello,	  ao	  grupo	  do	  Ferro	  

e	  do	  SNI...	  

Em	  relação	  ainda	  ao	  Almanaque,	  as	  imagens	  são	  de	  modo	  geral	  muito	  fraquinhas,	  e	  as	  

gravuras	  têm	  uma	  trama	  exagerada,	  sem	  subtileza	  nenhuma.	  São	  imagens	  que	  são	  apenas	  

mancha,	  apenas.	  Se	  observar,	  não	  há	  muita	  fotografia	  na	  obra	  do	  Sebastião.	  Nos	  cartazes	  por	  

exemplo	  era	  raro	  usar	  a	  fotografia.	  Eu	  lembro-‐me	  quando	  ele	  usou	  a	  fotografia	  nos	  

trabalhos	  para	  o	  Mosteiro	  da	  Batalha.	  Aquela	  fotografia	  do	  pórtico,	  tirada	  de	  baixo,	  

alterando	  completamente	  a	  perspectiva	  do	  mesmo.	  Revela	  uma	  contenção	  que	  é	  

consequência	  de	  uma	  racionalidade	  dele	  e	  de	  uma	  parcimónia,	  como	  ele	  diz,	  de	  uma	  

economia,	  que	  também	  tem	  a	  ver	  com	  a	  vida	  dele	  da	  infância,	  dos	  pais,	  viver	  bem	  com	  a	  

restrição	  e	  tentar	  tirar	  partido	  disso.	  E	  não	  é	  apenas	  quando	  há	  poucos	  meios,	  mesmo	  

quando	  há	  muitos,	  ele	  é	  muito	  cauteloso.	  Não	  se	  deixa	  iludir.	  	  

Influência

s 

 

- Como descreveria as referências culturais de Sebastião Rodrigues? 

Eu	  não	  sei	  muito	  disso...	  mas	  seriam	  referências	  ligadas	  à	  arquitectura,	  à	  

comunicação	  gráfica...	  Do	  ponto	  de	  vista	  cultural	  mais	  genérico,	  teria	  

contacto	  com	  outras	  personagens,	  como	  escritores,	  arquitectos...	  ele	  	  reflecte	  

muito	  concretamente	  (mesmo	  na	  própria	  entrevista)	  as	  referências	  dos	  

americanos	  de	  que	  já	  falámos.	  O	  próprio	  Palla	  é	  também	  muito	  influenciado,	  

por	  uma	  linguagem	  expressiva	  avant	  la	  lettre.	  

Outra	  referência	  fundamental	  é	  a	  música.	  O	  jazz	  que	  se	  prende	  muito	  com	  

uma	  improvisação	  controlada.	  (Que	  deixa	  de	  ser	  improvisação	  na	  medida	  em	  

que	  é	  controlada).	  Mas	  em	  que	  há	  um	  ritmo,	  uma	  batida,	  de	  balanço	  que	  os	  

trabalhos	  de	  Sebastião	  reflectem	  muito.	  

Depois	  há	  do	  ponto	  de	  vista	  cultural,	  as	  questões	  de	  raiz	  popular,	  de	  cultura	  

rural.	  Embora	  ele	  não	  tenha	  feito	  aquelas	  recolhas	  de	  uma	  forma	  sistemática,	  

fê-‐las	  com	  alguma	  atenção,	  tentando	  ser	  algo	  exaustivo.	  

Eu	  acho	  que	  há	  outro	  aspecto	  cultural	  na	  obra	  do	  Sebastião	  que	  se	  refere	  ao	  

uso	  da	  cor.	  A	  cor	  no	  Sebastião	  é	  sempre	  inesperada.	  Nunca	  é	  óbvia.	  Nunca!	  	  



Há	  um	  cartaz	  do	  Sebastião,	  que	  eu	  não	  falei	  há	  bocado	  nas	  escolhas,	  que	  é	  

talvez	  das	  coisas	  mais	  exemplares,	  que	  é	  o	  cartaz	  que	  ele	  tem	  para	  uma	  

exposição	  de	  rendas	  e	  têxteis	  na	  FCG,	  que	  é	  absolutamente	  extraordinário.	  

Há	  uma	  falha	  de	  registo	  que	  dá	  a	  tridimensionalidade,	  e	  que	  tem	  umas	  

subtilezas...	  e	  como	  se	  chega	  a	  esse	  resultado.	  Nenhum	  de	  nós	  consegue	  

pensar	  e	  fazer	  uma	  coisa	  daquelas.	  A	  experimentação	  com	  as	  cores	  que	  ele	  

faz,	  com	  o	  seu	  “amigo”	  (João	  Gonçalves),	  que	  nesse	  cartaz	  e	  noutros,	  passava	  

noites	  com	  ele	  na	  oficina,	  a	  fazer	  experiências	  de	  selecção	  de	  cor.	  

Para	  esse	  cartaz,	  eles	  fazem	  uma	  dezenas	  de	  experiências	  de	  fundo	  e	  cor	  da	  

renda.	  As	  rendas	  são	  brancas,	  mas	  ganham	  uma	  expressão	  gráfica,	  uma	  

expressão	  artística	  única.	  É	  um	  cartaz	  fundamental	  na	  obra	  de	  Sebastião	  

Rodrigues.	  

Questões	  culturais	  eu	  não	  conheço,	  exactamente	  o	  quê.	  A	  música,	  o	  cinema...	  

Saul	  Bass	  e	  o	  cinema,	  mas	  o	  cinema	  independentemente	  do	  Bass,	  com	  

certeza,	  mas	  eu	  não	  sei	  exactamente	  o	  quê.	  	  

Nos	  anos	  60/70,	  o	  cinema	  era	  das	  artes,	  das	  expressões	  culturais	  que	  

chegavam	  a	  Portugal	  com	  mais	  facilidade,	  mesmo	  que	  esquartejados	  pela	  

censura,	  ou	  mesmo	  com	  algumas	  coisas	  proibidas,	  mas	  nós	  aí	  podíamos	  

beber	  boa	  parte	  da	  cultura	  de	  além	  fronteiras.	  E	  portanto,	  o	  cinema	  acaba	  

por	  nos	  influenciar	  muito.	  Tal	  como	  alguma	  música.	  E	  o	  jazz	  nele	  era	  bastante	  

importante.	  

	  

- José Brandão introduz no catálogo Sebastião Rodrigues, designer a 

ideia de que SR utiliza uma série de elementos recorrentes. Quer 

comentar estas recorrências? 

À	  partida,	  era	  possível	  que	  essa	  atitude	  tenha	  tido	  algumas	  influências	  

daquela	  onda	  do	  SNI,	  de	  recuperar	  a	  cultura	  popular	  em	  favor	  da	  ideologia	  

do	  Estado	  Novo.	  Sebastião	  foi	  sensível	  a	  esta	  onda,	  tanto	  que	  ele	  fez	  coisas	  

para	  os	  Bailados	  Verde	  Gaio,	  e	  outras	  coisas	  do	  género,	  como	  um	  conjunto	  de	  

exposições	  em	  Barcelona,	  onde	  ele	  vai	  racionalizar,	  geometrizar,	  redesenhar,	  

reinterpretar,	  todas	  essas	  referências	  culturais	  de	  natureza...	  

Eu	  acho	  isso	  muito	  interessante,	  pois	  sendo	  o	  design	  uma	  arte	  

completamente	  urbana,	  que	  trabalha	  para	  a	  cidade,	  para	  passar	  um	  sítio	  de	  

sítio	  a	  cidade,	  como	  é	  que	  ele	  consegue	  integrar	  na	  sua	  expressão,	  que	  é	  uma	  

expressão	  cosmopolita.	  Ele	  transforma	  aquelas	  coisas	  populares	  do	  Minho	  e	  

aquelas	  coisas	  alentejanas	  numa	  expressão	  cosmopolita	  e	  	  numa	  linguagem	  

completamente	  moderna.	  Digamos	  que	  retira	  aqueles	  elementos	  do	  seu	  

contexto,	  e	  fá-‐las	  funcionar	  bem	  num	  contexto	  completamente	  diferente.	  Não	  

as	  transforma.	  Reapresenta-‐as	  com	  uma	  linguagem	  diferente	  e	  elas	  

continuam	  a	  manter	  a	  sua	  essência.	  Nós	  reconhecemos	  ali	  os	  bordados	  do	  



Minho,	  que	  é	  o	  cartaz	  do	  Verde	  Gaio,	  por	  exemplo.	  

Quando	  ele	  faz	  aquele	  cartaz	  do	  Índio	  Brasileiro,	  ele	  está	  a	  interpretar	  um	  

pormenor	  decorativo	  de	  uma	  cerâmica	  e	  está	  não	  a	  destruí-‐la	  nem	  a	  alterá-‐la	  

mas	  a	  potenciá-‐la	  em	  função	  dos	  objectivos	  do	  projecto.	  	  

	  

- E em relação ao facto de ele ter essa “biblioteca de símbolos” e de 

ir recorrendo a ela, em diversos momentos e em diversos trabalhos 

reinterpretando o mesmo elemento em contextos diferentes? 

Só	  o	  Sebastião	  é	  que	  faria	  uma	  coisa	  destas.	  Ele	  era	  um	  tipo	  um	  bocado	  

obsessivo.	  E	  não	  acho	  que	  ele	  fosse	  perfeccionista,	  como	  se	  diz.	  Era	  um	  

sujeito	  rigoroso.	  De	  um	  rigor	  de	  que	  nós	  não	  somos	  capazes.	  Eu	  não	  sou,	  

embora	  eu	  tenha	  a	  mania	  que	  sou.	  Aquilo	  implicava	  muitas	  horas	  de	  trabalho	  

manual,	  de	  trabalho	  de	  desenho.	  E	  essa	  espécie	  de	  obsessão	  nele	  não	  era	  

apenas	  uma	  questão	  de	  desenho,	  era	  no	  sentido	  em	  que	  eles	  se	  adequassem	  à	  

comunicação	  que	  era	  preciso	  fazer.	  E	  eu	  aprendi	  isso	  com	  o	  Sebastião	  e	  

também	  com	  o	  José	  Brandão.	  Essa	  obsessão	  de	  se	  ser	  fiel	  ao	  cliente,	  de	  se	  ser	  

fiel	  à	  encomenda	  e	  consequentemente	  aos	  públicos	  a	  quem	  a	  mesma	  se	  

destina.	  Uma	  fidelidade	  quase	  canina	  que	  a	  certa	  altura	  pode	  empatar	  o	  

processo	  criativo	  individual,	  devido	  a	  esse	  constrangimento	  de	  objectivar	  a	  

coisa.	  Coisa	  que	  para	  o	  Sebastião	  era	  um	  desafio,	  para	  tornar	  mais	  eficaz.	  	  

E	  isso	  era	  uma	  procura	  constante.	  As	  coisas	  não	  eram	  por	  acaso,	  a	  não	  ser	  

excepcionalmente,	  como	  no	  caso	  do	  cartaz	  de	  que	  falámos	  atrás,	  dos	  brancos	  

tipográficos.	  Foi	  um	  cartaz	  em	  que	  ele	  chegou	  à	  tipografia	  com	  um	  papel	  

dobrado	  em	  quatro	  e	  “vamos	  lá	  aqui	  fazer	  este	  cartaz”.	  “então	  mais	  qual	  é	  a	  

ideia?”.	  “Não	  sei...	  estou	  aqui	  à	  procura,	  vamos	  lá	  ver	  aí...”.	  Mas	  isto	  era	  uma	  

excepção.	  Mas	  os	  génios	  são	  mesmo	  assim.	  Às	  vezes	  dá-‐lhes	  para	  serem	  

diferentes	  deles	  próprios	  e	  conseguem	  fazer	  bem	  na	  mesma.	  

Processo  

 

- Em relação ao processo de trabalho, teve contacto próximo com a 

maneira de trabalhar de SR? Como era o seu processo criativo? A 

sua maneira de resolver os problemas de design? 

Sim,	  o	  contacto	  que	  eu	  tive	  é	  capaz	  de	  ser	  suficiente	  para	  ter	  uma	  ideia	  sobre	  

isso.	  

Antes	  de	  a	  ideia	  estar	  adquirida	  como	  uma	  coisa	  estabelecida	  e	  a	  seguir,	  

havia	  certos	  esboços	  de	  tentativas,	  de	  ampliações,	  reduções	  (no	  ampliador),	  

de	  colagens,	  de	  procura	  da	  cor...	  	  Só	  para	  dar	  um	  exemplo,	  estou	  a	  lembrar-‐

me	  de	  uma	  das	  capas	  do	  Almanaque,	  em	  que	  o	  signo	  do	  mês	  era	  o	  leão,	  e	  

aparece	  um	  leão	  na	  capa.	  As	  cabeças	  de	  leão	  que	  ele	  desenhou.	  Uma	  série	  

delas,	  que	  estavam	  documentadas	  na	  exposição.	  

Era	  um	  trabalho	  em	  que	  o	  objectivo	  que	  era	  colocado	  era	  para	  Sebastião,	  



sagrado.	  É	  uma	  ideia	  que	  eu	  tenho	  pelo	  menos.	  A	  questão	  do	  serviço,	  de	  que	  

ele	  fala	  nas	  poucas	  entrevistas	  que	  deu.	  

Todo	  esse	  processo	  de	  procura,	  para	  o	  Sebastião	  Rodrigues	  é	  fundamental.	  

Essa	  dificuldade	  controlada	  de	  aceder	  a	  uma	  solução	  que	  é	  	  a	  solução	  melhor.	  

Não	  é	  a	  única,	  ele	  tem	  essa	  noção.	  E	  a	  melhor	  solução	  naquele	  momento	  para	  

responder	  àquela	  questão.	  E	  depois	  é	  tirar	  partido	  da	  utilização	  das	  fontes	  

tipográficas,	  em	  relação	  ao	  desenho	  tipográfico,	  em	  relação	  à	  tipografia.	  

Ampliar	  e	  reduzir.	  Conjugar,	  sobrepor,	  acrescentar,	  um	  terminal...	  Ele	  nunca	  

desenhou	  nenhuma	  fonte	  tipográfica,	  mas	  interferiu	  com	  algumas	  delas	  para	  	  

finalidades	  específicas,	  respeitando	  a	  filosofia	  da	  fonte.	  	  

E	  depois,	  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...	  

(O	  rapaz	  da	  tipografia	  era	  o	  José	  Maria	  da	  Novotipo	  e	  o	  rapaz	  da	  fotografia	  é	  

o	  João	  Gonçalves,	  que	  estava	  na	  Manuel	  A.	  Pacheco.	  A	  partir	  de	  68,	  o	  

Sebastião	  referencia	  o	  João	  Gonçalves	  como	  uma	  pessoa	  com	  quem	  ele	  

aprendeu	  muito	  e	  mutuamente.	  E	  o	  José	  Maria	  era	  o	  homem	  da	  composição	  

manual,	  da	  composição	  mecânica	  e	  depois	  da	  fotocomposição.	  Faz	  o	  percurso	  

característico	  da	  composição.	  Primeiro	  em	  chumbo	  e	  depois	  em	  foto).	  

Este	  processo	  da	  procura	  dele	  e	  depois	  o	  rigor	  na	  realização	  da	  arte-‐final,	  

decorre	  fundamentalmente	  por	  uma	  questão	  de	  prazer.	  É	  isto	  que	  eu	  acho.	  

Prazer	  dele.	  A	  certa	  altura	  perdia	  a	  noção	  do	  tempo.	  O	  cliente	  à	  espera	  e	  ele	  

mais	  uma	  semana...	  mais	  um	  mês...	  porque	  aquele	  prazer	  da	  procura	  e	  aquela	  

obsessão,	  no	  bom	  sentido,	  de	  encontrar	  a	  melhor	  solução	  possível	  para	  um	  

problema	  que	  lhe	  tinha	  sido	  encomendado	  e	  ele	  a	  partir	  daí	  tornava-‐se	  

responsável	  pela	  coisa.	  Do	  ponto	  de	  vista	  do	  Sebastião	  havia	  também	  uma	  

valorização	  da	  ética.	  A	  ética	  do	  design,	  um	  campo	  bastante	  vasto,	  que	  o	  

Sebastião	  interpreta	  como	  	  a	  responsabilidade	  do	  designer	  perante	  o	  cliente	  

e	  consequentemente	  perante	  o	  público.	  O	  designer	  tem	  uma	  

responsabilidade	  moral.	  Não	  é	  apenas	  uma	  “artistice”,	  que	  nós	  infelizmente	  

encontramos	  algumas	  coisas	  miseráveis	  por	  aí,	  que	  são	  digamos...	  

	  

- Que características considera que definiam o estilo de SR? 

Teremos	  que	  ir	  repescar	  algumas	  que	  já	  referimos,	  mas	  teremos	  a	  ironia,	  o	  

rigor,	  o	  considerar	  a	  tipografia	  como	  uma	  linguagem	  não	  apenas	  funcional,	  

mas	  também	  formal.	  A	  mancha	  tipográfica	  no	  Sebastião	  é	  uma	  coisa	  

absolutamente	  única.	  E	  aí	  ele	  faz	  uma	  coisa	  muito	  interessante	  que	  é	  a	  

ligação	  aos	  operários,	  à	  técnica,	  ao	  homem	  de	  fato	  de	  ganga.	  É	  uma	  elegância	  

absoluta	  em	  tudo	  o	  que	  faz,	  mesmo	  quando	  a	  composição	  era	  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...	  

Outra	  característica,	  as	  questões	  da	  cor.	  A	  cor	  é	  quase	  sempre	  inesperada	  e	  

muitas	  vezes	  arriscada.	  Poderá	  criar	  nalgum	  observador	  mais	  desatento	  

alguma	  dificuldade	  de	  aceitação	  ou	  de	  interpretação.	  	  

E	  outra	  	  coisa	  muito	  interessante	  no	  Sebastião	  que	  o	  assumir	  quase	  sempre	  o	  

plano	  bidimensional.	  É	  raro	  haver	  perspectiva	  no	  Sebastião.	  É	  raro	  haver	  

profundidade.	  É	  dimensão.	  Mesmo	  por	  exemplo,	  naquele	  cartaz	  que	  

referimos	  do	  Mosteiro	  de	  Alcobaça	  (com	  o	  monge).	  Alcobaça	  é	  toda	  aquela	  

volumetria,	  toda	  aquela	  profusão	  de	  escultura	  e	  o	  Sebastião	  aplica	  a	  

bidimensão,	  utilizando	  uma	  gravura	  do	  século	  XIX.	  Só	  o	  pequeno	  monge,	  em	  

baixo,	  é	  que	  dá	  uma	  pequena	  volumetria,	  muito	  irónica,	  brincalhona	  e	  

discreta.	  

Eu	  comparo	  esta	  questão	  da	  bidimensão	  com	  a	  tapeçaria.	  (Em	  Portalegre	  há	  

uma	  manufactura	  de	  tapeçarias	  que	  	  é	  a	  mais	  importante	  na	  Europa,	  ou	  pelo	  

menos	  já	  foi).	  A	  tapeçaria	  por	  definição,	  como	  elemento	  parietal,	  não	  deve	  

suscitar	  ilusões	  de	  profundidade	  ou	  de	  perspectiva	  e	  é	  basicamente	  

bidimensional,	  por	  mais	  complexa	  que	  seja.	  Por	  vezes	  quanto	  mais	  complexa	  

é,	  mais	  essa	  bidimensão	  se	  revela.	  O	  Sebastião	  faz	  o	  mesmo	  com	  as	  gráficas.	  

Todo	  o	  cartaz	  do	  Sebastião	  é	  o	  assumir	  plástico	  das	  duas	  dimensões	  do	  

plano,	  como	  linguagem.	  Por	  isso	  também	  usa	  muito	  pouco	  a	  fotografia.	  

Oura	  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.	  

 

- Pensa que o trabalho de SR se distinguia do trabalho dos outros 

designers da época? Porquê? 

Sim,	  sim,	  completamente.	  Aliás,	  ele	  era	  “o	  designer”.	  E	  assumido	  ele	  as	  suas	  

referências,	  com	  os	  americanos,	  o	  Palla	  e	  companhia	  (o	  Palla	  também	  é	  muito	  

influenciado	  pelos	  americanos).	  E	  havia	  gente	  a	  copiá-‐lo...	  bem...	  copiar,	  estou	  

a	  ser	  um	  pouco	  injusto.	  Estou	  a	  lembrar-‐me	  de	  um	  livro	  que	  é	  o	  “Outono	  em	  

Pequim”	  do	  Boris	  Vian.	  Na	  altura	  eu	  não	  sabia	  quem	  era	  Boris	  Vian	  e	  comprei	  

o	  livro	  pela	  capa,	  pensando	  que	  era	  do	  Sebastião.	  Só	  anos	  mais	  tarde	  é	  que	  

reparei	  que	  era	  do	  José	  Cândido.	  Não	  estou	  a	  dizer	  que	  o	  Cândido	  o	  copiou.	  

Mas	  as	  influências	  que	  o	  Sebastião	  trouxe	  para	  cá,	  depois	  naturalmente	  

foram	  seguidas	  por	  outros.	  O	  Cândido	  é	  um	  dos	  casos.	  Era	  um	  pintor	  



frustrado	  e	  um	  designer	  contrariado,	  o	  que	  nunca	  dá	  bom	  resultado.	  Embora	  

fosse	  uma	  boa	  pessoa	  e	  eu	  devo-‐lhe	  o	  ter	  entrado	  aqui	  na	  escola,	  porque	  foi	  

ele	  que	  me	  convidou.	  Mas	  o	  trabalho	  dele	  via-‐se	  que	  era	  feito	  a	  contragosto.	  

As	  influências	  do	  Sebastião	  começam	  a	  ser	  muito	  notoriamente	  usadas	  e	  

referenciadas	  noutros	  autores.	  	  

4. Influências 

sobre gerações 

posteriores 

- Considera que o trabalho de SR é ainda hoje uma referência importante na 

cultura e na actividade de design gráfico? Porquê? 

Com	  certeza	  que	  considero	  e	  muito	  devido	  ao	  trabalho	  que	  se	  faz	  nas	  escolas,	  

nomeadamente	  aqui	  nas	  Belas-‐Artes.	  Penso	  que	  aqui	  não	  passa	  ninguém	  pelo	  curso	  de	  

design	  que	  não	  saiba	  quem	  é	  o	  Sebastião.	  Embora	  haja	  muita	  ignorância	  por	  aí,	  como	  é	  

natural.	  E	  há	  uma	  influência	  que	  se	  tem	  reflectido	  nomeadamente	  na	  produção	  do	  

pensamento,	  como	  o	  seu,	  através	  de	  teses	  e	  estudos	  sobre	  a	  obra	  dele.	  Julgo	  que	  essa	  

influência	  é	  cada	  vez	  mais	  sensível,	  mas	  pode	  ser	  uma	  impressão	  minha,	  ou	  talvez	  um	  

desejo.	  [risos]	  

- Isso que está a referir também se deve a pessoas como o professor Aurelindo 

Ceia, o professor José Brandão, que constituem como que “a herança de 

Sebastião Rodrigues”.  

Não	  tenho	  dúvidas	  nenhumas.	  Eu	  quando	  fui	  aqui	  aluno	  do	  José	  Brandão,	  ele	  um	  dia	  disse	  

que	  ia	  trazer	  cá	  o	  Sebastião	  Rodrigues.	  E	  trouxe.	  E	  eu	  fiquei	  com	  o	  coração	  a	  bater.	  Ficámos	  

todos,	  aliás.	  Mas	  nesse	  dia	  ele	  não	  disse	  nada...	  

O	  José	  Brandão	  teve	  essa	  importância	  sem	  dúvida,	  e	  eu	  depois	  tentei	  seguir	  obsessivamente	  

esse	  processo.	  Acho	  que	  é	  uma	  obrigação	  que	  nós	  designers	  temos	  de	  ser	  sensíveis	  às	  

influências,	  para	  começar,	  e	  depois,	  passar	  aos	  nossos	  alunos	  a	  nossa	  experiência.	  Acho	  que	  

é	  fundamental.	  O	  exemplo	  é	  fundamental.	  Eu	  estou	  convencido	  que	  a	  obra	  do	  Sebastião	  

Rodrigues	  continua	  a	  merecer	  ser	  estudada,	  porque	  há	  múltiplos	  aspectos...	  por	  exemplo,	  

relações	  do	  Sebastião	  com	  as	  artes	  plásticas	  –	  desenho	  e	  pintura.	  	  

Nota-‐se	  muito	  na	  obra	  dele	  uma	  proximidade	  prática	  de	  pensamento	  e	  de	  realização	  com	  as	  

artes	  plásticas	  em	  geral:	  pintura,	  desenho,	  gravura,	  colagem...	  e	  esse	  modo	  de	  produção,	  

material,	  mas	  também	  mental,	  aparece	  muito	  nos	  trabalhos	  dele.	  

E	  nós	  vemos,	  por	  exemplo,	  o	  António	  Garcia,	  que	  é	  quase	  contemporâneo	  do	  Sebastião,	  e	  

vemos	  que	  genericamente	  sofrendo	  as	  mesmas	  influências	  do	  Sebastião,	  o	  trabalho	  do	  

Garcia	  não	  tem	  a	  mesma	  elegância,	  e	  é	  às	  vezes	  um	  pouco	  brutal.	  É	  um	  estilo.	  Na	  minha	  

opinião	  isso	  acontece	  porque	  há	  muita	  proximidade	  com	  a	  arquitectura	  e	  pouca	  

proximidade	  com	  as	  artes	  plásticas,	  ao	  contrário	  do	  que	  acontece	  com	  o	  Sebastião.	  Não	  

estou	  a	  desvalorizar	  a	  obra	  do	  Garcia,	  que	  é	  muito	  completa,	  interessante	  e	  ecléctica	  e	  que	  

merece	  ser	  estudada.	  

E	  a	  essa	  tentativa	  de	  apanhar	  as	  fontes	  que	  o	  Sebastião	  apanhou,	  as	  vezes	  falta	  o	  processo	  de	  

fazer	  o	  processo	  da	  síntese	  da	  coisa,	  da	  sublimação,	  que	  o	  Sebastião	  faz	  porque	  tem	  este	  

background	  das	  artes	  plásticas,	  que	  é	  muito	  importante,	  e	  que	  traz	  sensibilidade	  manual	  e	  



mental.	  

	  

- Considera que o trabalho de SR o influenciou? De que modo? 

E	  de	  que	  maneira!	  Eu	  às	  vezes	  até	  tenho	  medo	  de	  parecer	  que	  estou	  a	  copiar	  directamente	  

algumas	  coisas.	  Também	  tenho	  feito	  algumas	  “cópias”	  explícitas,	  devo	  dizer.	  Mas	  

influenciou-‐me	  muito	  evidentemente,	  mas	  o	  modo	  de	  fazer	  é	  completamente	  diferente.	  O	  

Sebastião	  testava,	  experimentava,	  pintava,	  fazia	  outro,	  guardava,	  experimentava	  de	  outra	  

maneira...	  eu	  se	  não	  me	  sai	  nada	  estou	  tramado.	  É	  do	  género,	  tinta	  para	  cima	  do	  papel	  e	  	  

agora	  já	  que	  estás	  aí,	  tens	  que	  te	  portar	  bem.	  E	  eu	  depois	  tenho	  que	  dar	  as	  voltas	  para	  a	  

coisa	  se	  portar	  bem.	  Mas	  a	  influência	  mais	  como	  atitude	  e	  no	  respeito	  pelo	  nosso	  trabalho	  e	  

por	  aquilo	  que	  os	  outros	  vêem	  no	  nosso	  trabalho.	  A	  questão	  ética	  é	  fundamental.	  Do	  ponto	  

de	  vista	  das	  práticas	  de	  projecto,	  não	  sei	  arriscar	  muito	  na	  questão	  da	  cor,	  embora	  a	  

importância	  da	  cor	  no	  seu	  valor	  cromático	  ou	  simbólico,	  mas	  no	  seu	  valor	  estético,	  plástico,	  

foi	  o	  Sebastião	  que	  em	  ensinou,	  foi	  com	  ele	  que	  eu	  aprendi	  a	  correr	  alguns	  pequenos	  riscos.	  

A	  importância	  da	  tipografia,	  infelizmente	  não	  a	  podemos	  desenvolver	  sozinhos.	  Se	  não	  

tivermos	  um	  bom	  compositor,	  um	  bom	  controle	  no	  processo	  de	  definição	  da	  mancha.	  E	  há	  

outro	  aspecto	  importante,	  que	  foi	  oriundo	  do	  Sebastião,	  via	  José	  Brandão,	  que	  é	  a	  influência	  

do	  Tschichold,	  que	  eu	  penso	  que	  é	  um	  autor	  nem	  sempre	  muito	  valorizado	  nos	  nossos	  

estudos	  escolares	  e	  académicos,	  mas	  que	  é	  um	  autor	  que	  vai	  marcar,	  até	  pelo	  seu	  

controverso	  percurso,	  que	  até	  é	  às	  vezes	  mal	  entendido	  e	  desvalorizado.	  Mas	  penso	  que	  o	  

Tschichold	  também	  é	  uma	  boa	  referência	  para	  o	  Sebastião	  –	  não	  sei	  como	  é	  que	  chegou	  até	  

ele,	  mas	  provavelmente	  via	  EUA	  –	  e	  para	  aquilo	  que	  é	  o	  desenho	  tipográfico	  (como	  o	  

Sebastião	  dizia).	  Desenhar	  não	  apenas	  com	  tipos,	  no	  sentido	  da	  letra,	  mas	  desenhar	  com	  o	  

material	  que	  a	  tipografia	  suscita.	  Isto	  no	  tempo	  do	  digital	  continua	  a	  ser	  importante,	  porque	  

é	  um	  modo	  de	  pensar.	  Agora	  não	  se	  faz	  com	  tipo,	  faz-‐se	  com	  outras	  coisas,	  com	  

potencialidades	  que	  na	  altura	  não	  existiam.	  A	  tipografia	  renasceu	  completamente	  com	  o	  

digital.	  “The	  end	  of	  Typography”	  –	  como	  diziam	  os	  experimentalistas.	  Não”	  pelo	  contrário.	  A	  

revitalização	  absoluta	  da	  tipografia.	  

Finalização - Para finalizar, eu gostaria apenas de lhe perguntar se há mais alguma 

informação que ache pertinente referir? 

Penso	  que	  nós	  já	  falámos	  de	  tudo...	  Eu	  nunca	  tive	  o	  contacto	  pessoal	  muito	  grande	  com	  o	  

Sebastião.	  Foram	  meia	  dúzia	  de	  vezes	  esporádicas...	  Do	  ponto	  de	  vista	  da	  capacidade	  

profissional	  e	  da	  capacidade	  criativa,	  continuo	  a	  ser	  um	  aluno	  obediente	  e	  atento,	  o	  mais	  

possível.	  	  

Penso	  que	  este	  tipo	  de	  trabalho	  de	  pesquisa	  e	  de	  investigação,	  é	  importante.	  Já	  tenho	  

apanhado	  alguns	  trabalhos	  que	  são	  uma	  recolha	  de	  informação	  e	  pouco	  mais.	  Eu	  penso	  que	  

é	  preciso	  arriscar	  nas	  conclusões.	  Penso	  que	  a	  obra	  do	  Sebastião	  merece	  que	  arrisquemos	  

alguma	  coisa	  para	  a	  interpretar,	  porque	  é	  tão	  evidente	  do	  ponto	  de	  vista	  gráfico,	  tão	  

brilhante,	  como	  eu	  disse	  há	  pouco,	  um	  clássico	  moderno.	  Tem	  um	  percurso	  temporal	  muito	  



marcado,	  é	  muito	  característica	  na	  história	  do	  nosso	  design	  gráfico,	  e	  portanto,	  isso	  dar-‐lhe-‐

á	  um	  carácter	  de	  unidade	  e	  até	  de	  alguma	  uniformidade.	  A	  obra	  do	  Sebastião	  não	  precisa	  de	  

ser	  olhada	  com	  admiração,	  tem	  que	  ser	  olhada	  também	  como	  crítica.	  Eu	  não	  fiz	  outra	  coisa	  

senão	  olhar	  cheio	  de	  admiração,	  e	  sinto	  que	  precisamos	  de	  crítica.	  Não	  no	  sentido	  de	  

encontrar	  defeitos,	  mas	  no	  sentido	  de	  aprofundar	  a	  análise	  e	  tentar	  ir	  ao	  fundo.	  

Há	  uma	  coisa	  que	  au	  ando	  há	  anos	  para	  fazer	  que	  é	  investigar	  a	  infância	  do	  Sebastião.	  A	  Sra.	  

D.	  Clotilde	  [professora	  primária],	  essa	  personagem	  mítica	  que	  nós	  sentimos	  que	  foi	  tão	  

importante	  para	  o	  Sebastião.	  O	  Jornal	  “A	  Voz”	  onde	  o	  pai	  trabalhava,	  que	  era	  um	  jornal	  do	  

regime	  fascista.	  Eu	  tenho	  alguma	  curiosidade...	  

Eu	  próprio,	  na	  minha	  infância,	  o	  meu	  pai	  tinha	  uma	  mercearia	  em	  Portalegre,	  ao	  lado	  de	  

uma	  tipografia	  onde	  se	  imprimia	  o	  jornal	  da	  terra,	  que	  se	  chamava	  a	  “Rabeca”.	  E	  eu	  tenho	  

dado	  por	  mim	  a	  pensar	  naquele	  ruído	  das	  máquinas.	  (Eu	  em	  criança	  de	  vez	  em	  quando	  ia	  

para	  lá	  e	  até	  me	  davam	  uns	  tipos...)	  mas	  aquele	  ruído	  das	  máquinas	  é	  como	  o	  nosso	  coração	  

a	  bater.	  Eu	  identifico	  muitas	  vezes	  aquele	  ritmo...	  A	  tipografia	  é	  uma	  arte	  mágica.	  Aliás,	  há	  

diversas	  aproximações	  a	  esta	  versão	  da	  tipografia,	  até	  como	  uma	  arte	  com	  aspectos	  

exotéricos.	  E	  como	  um	  poder,	  que	  era	  de	  facto	  um	  poder	  inimaginável.	  (Essa	  história	  da	  

tipografia	  como	  poder	  também	  seria	  uma	  coisa	  interessante	  de	  se	  fazer).	  Estas	  relações	  da	  

obra	  do	  Sebastião	  com	  a	  sua	  vida,	  com	  a	  sua	  infância,	  com	  a	  sua	  professora	  D.	  Clotilde,	  com	  

os	  pais,	  que	  não	  se	  conhecem.	  Será	  que	  algum	  dia	  será	  possível	  de	  fazer?	  

Mas	  aqui,	  em	  relação	  à	  sua	  investigação,	  se	  me	  é	  permitida	  uma	  sugestão,	  penso	  que	  uma	  

perspectiva	  crítica	  é	  importante.	  Não	  apenas	  uma	  análise	  reverente,	  mas	  crítica.	  Penso	  que	  

uma	  das	  maneiras	  de	  o	  fazer,	  não	  necessariamente	  no	  seu	  trabalho,	  é	  separar	  a	  obra	  em	  

items.	  A	  tipografia,	  como	  mancha,	  a	  tipografia	  como	  título,	  como	  comunicação.	  A	  questão	  da	  

imagem,	  a	  ilustração,	  a	  fotografia,	  a	  questão	  da	  cor,	  a	  composição,	  os	  múltiplos:	  os	  livros	  (os	  

múltiplos	  de	  planos).	  A	  sequência,	  é	  outra	  coisa	  que	  também	  aprendi	  com	  o	  Sebastião	  

Rodrigues:	  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	  informação	  e	  há	  uma	  harmonia,	  que	  se	  sente	  

quando	  nós	  folheamos	  um	  livro,	  composto	  pelo	  Sebastião.	  Ao	  pegarmos	  num	  livro	  feito	  pelo	  

Sebastião,	  percebemos	  que	  tem	  “alma”.	  E	  geralmente	  remete	  para	  o	  Tschichold.	  A	  página,	  a	  

relação	  com	  as	  margens,	  a	  ocupação	  da	  mancha,	  a	  ocupação	  da	  margem	  esquerda,	  a	  

proporção,	  o	  tamanho	  do	  corpo,	  a	  entrelinha...	  aquilo	  só	  pode	  ser	  assim!	  (dentro	  do	  que	  é	  o	  

trabalho	  do	  Sebastião).	  E	  depois	  a	  relação	  com	  a	  imagem.	  Os	  contrapontos,	  a	  colocação	  das	  

legendas.	  Hoje	  em	  dia	  vêem-‐se	  legendas	  das	  imagens	  feitas	  de	  dezenas	  de	  maneiras	  

diferentes,	  e	  todas	  bem,	  umas	  mais	  outras	  menos,	  umas	  mais	  embonecadas	  outras	  menos.	  

No	  Sebastião	  não	  existem	  “embonecamentos”.	  Está	  lá	  o	  que	  é	  preciso,	  como	  nos	  diz	  a	  Sofia	  

de	  Melo	  Breyner,	  qualquer	  coisa	  como	  “num	  verso,	  as	  palavras	  só	  lá	  estão	  porque	  são	  

precisas,	  não	  é	  para	  o	  verso	  chegar	  até	  ao	  fim”...	  e	  na	  obra	  do	  Sebastião	  essa	  é	  a	  grande	  lição.	  

A	  capacidade	  de	  fazer	  com	  que	  tudo	  o	  que	  lhe	  é	  pedido,	  seja	  dito,	  com	  tudo	  aquilo	  que	  ele	  

quer	  usar	  para	  o	  dizer,	  que	  é	  sempre	  pouco.	  Pouca	  matéria	  gráfica.	  Mas	  sempre	  

extraordinariamente	  luminosa,	  e	  mais	  do	  que	  suficiente.	  
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A.	  ACERCA	  DOS	  ENTREVISTADOS	  

1. Identificação Nome	  do	  entrevistado:	  José	  Brandão	  

Local	  da	  entrevista:	  Lisboa,	  Atelier	  B2	  

Data:	  27/06/2012	  

2. Formação 

 

 

- Como contactou com o design gráfico e o que o fez decidir ser designer? 

O	  design	  apareceu-‐me	  como	  uma	  alternativa	  às	  artes	  plásticas,	  no	  sentido	  em	  que	  eu	  

poderia	  ter	  uma	  intervenção	  que	  não	  era	  limitada	  à	  produção	  de	  objectos	  únicos,	  mas	  de	  

objectos	  com	  uma	  difusão	  diferente.	  Isto	  em	  1963	  (está	  explicado	  no	  catálogo	  Daciano	  da	  

Costa	  designer)	  e	  através	  de	  um	  amigo	  meu,	  Frederico	  George	  Rodrigues.	  Naquela	  altura	  não	  

era	  muito	  claro	  se	  o	  design	  era	  gráfico	  se	  era	  industrial.	  Mas,	  pela	  minha	  formação,	  o	  design	  

gráfico	  era	  o	  que	  mais	  se	  me	  adequava,	  visto	  que	  sempre	  fui	  mais	  próximo	  das	  duas	  

dimensões	  do	  que	  das	  três	  dimensões.	  

	  

- Qual a formação que adquiriu para o desempenho da profissão?  

Com quem aprendeu? Quem foram os mestres, escolas ou outros locais de 

aprendizagem? 

Isto	  que	  eu	  estou	  a	  explicar	  passa-‐se	  em	  1963,	  embora	  eu	  já	  antes	  tivesse	  realizado	  coisas,	  

com	  13,	  14	  anos,	  que	  hoje	  se	  poderiam	  integrar	  dentro	  daquilo	  que	  é	  o	  design	  gráfico	  –	  

cartões	  de	  Natal,	  em	  1961	  um	  cartaz	  e	  diversas	  outras	  coisas.	  Não	  tinha	  era	  a	  consciência	  de	  

que	  era	  design	  gráfico,	  nem	  uma	  ideia	  de	  projecto	  mais	  construída.	  

A	  formação	  que	  adquiri	  não	  foi	  praticamente	  nenhuma	  até	  ter	  tido	  a	  bolsa	  da	  Gulbenkian,	  

em	  1966	  (quando	  eu	  tinha	  já	  23	  anos),	  que	  permitiu	  ter	  formação	  em	  Inglaterra.	  Embora	  o	  

contacto	  com	  o	  designer	  Daciano	  da	  Costa	  e	  com	  outras	  pessoas	  me	  tivesse	  introduzido	  

nestas	  matérias,	  mas	  de	  uma	  forma	  empírica,	  mais	  desorganizada.	  O	  contacto	  com	  Daciano	  

da	  Costa,	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  estruturação	  de	  um	  pensamento	  de	  design,	  foi	  um	  contacto	  

muito	  importante	  e	  muito	  positivo.	  

	  

- E para além de Daciano da Costa destacaria algumas outras personalidades? 

Com	  um	  contacto	  de	  proximidade,	  o	  Daciano	  foi	  a	  pessoa	  que	  mais	  me	  marcou.	  O	  meu	  amigo	  

Frederico	  George	  Rodrigues	  foi	  também	  importante,	  mas	  numa	  área	  paralela:	  o	  

planeamento	  regional,	  em	  que	  trabalhei	  três	  anos	  com	  ele.	  Mas	  foi	  uma	  personalidade	  que	  

me	  marcou	  e	  que	  ainda	  hoje	  é	  meu	  amigo.	  Depois,	  com	  as	  outras	  pessoas	  já	  era	  um	  contacto	  

mais	  de	  igual	  para	  igual.	  Mesmo	  com	  o	  Sebastião,	  que	  já	  conheci	  com	  outra	  idade,	  era	  um	  

contacto	  diferente.	  E	  depois	  há	  as	  personalidades	  dos	  livros	  e	  de	  outras	  publicações.	  

3. Percurso 

Profissional 

- Como resume o seu percurso profissional? Quais as etapas mais marcantes? 

A	  primeira	  etapa	  é	  o	  pré-‐design,	  em	  que	  eu	  queria	  ser	  pintor	  ou	  artista.	  A	  segunda	  foi	  aquela	  

em	  que	  encontrei	  o	  design,	  como	  forma	  de	  concretizar	  os	  meus	  propósitos	  profissionais	  
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com	  a	  minha	  ideologia,	  quer	  dizer	  com	  a	  ideia	  de	  ter	  um	  contributo	  mais	  activo	  na	  

sociedade.	  Depois	  foi	  durante	  muito	  tempo	  tentar	  conciliar	  uma	  vertente	  muito	  pessoal,	  que	  

era	  a	  minha	  maneira	  de	  desenhar,	  com	  soluções	  de	  design.	  E	  a	  partir	  de	  certa	  altura	  foi	  gerir	  

problemas	  de	  design,	  com	  prazos	  muito	  curtos	  e	  com	  dinheiros	  muito	  rigorosos.	  E	  por	  fim	  

foi	  o	  difundir	  e	  preparar	  e	  educar	  outras	  gerações.	  

4. Influências - Para além da sua formação de base teve algumas figuras que tenham 

influenciado o seu percurso profissional? 

Se	  falarmos	  em	  personalidades	  históricas	  existem	  muitas.	  Na	  área	  do	  desenho	  vai	  desde	  

Jeronimus	  Bosch,	  passando	  por	  Goya,	  Daummier,	  entre	  outros.	  Na	  área	  do	  design	  

propriamente	  dita,	  por	  um	  lado	  há	  uma	  tendência	  racionalista	  no	  meu	  trabalho,	  que	  tem	  a	  

ver	  com	  o	  Müller-‐Brockmann	  e	  com	  a	  Escola	  Suíça,	  e	  por	  outro	  lado,	  há	  uma	  ruptura.	  

Quando	  comecei	  o	  curso,	  o	  processo	  do	  Estilo	  Suíço	  estava	  a	  ser	  posto	  em	  causa,	  e	  estava	  a	  

aparecer	  o	  grupo	  Push	  Pin	  (com	  Milton	  Glaser,	  Seymour	  Chwast),	  o	  grupo	  do	  Bob	  Gill	  	  e	  do	  

Alan	  Fletcher	  (que	  começou	  na	  Pentagram).	  E	  depois	  há	  um	  muito	  especial	  que	  é	  o	  Tandoori	  

Yocoo,	  japonês.	  E	  também	  personalidades	  como	  Paul	  Rand,	  Tschichold,	  Eric	  Gill,	  múltiplas	  e	  

com	  diversas	  facetas.	  Mas	  sem	  dúvida	  que	  os	  que	  mais	  me	  marcaram,	  na	  altura	  em	  que	  eu	  

estava	  a	  estudar,	  foi	  o	  grupo	  Push	  Pin	  e	  o	  Tandoori	  Yocoo.	  

	  

- E aqui em Portugal? 

Sebastião	  Rodrigues	  é	  claramente	  uma	  referência	  muito	  grande,	  e	  a	  sua	  obra	  em	  Portugal	  é	  

inquestionável,	  mas	  já	  é	  assumido	  numa	  fase	  tão	  consciente,	  que	  não	  sei	  se	  se	  pode	  falar	  em	  

influência.	  Victor	  Palla,	  Daciano	  da	  Costa.	  Do	  ponto	  de	  vista	  da	  reflexão	  teórica,	  Sena	  da	  Silva	  

foi	  uma	  personalidade	  muito	  interessante.	  

Mas	  Daciano	  da	  Costa,	  apareceu-‐me	  numa	  fase	  muito	  inicial.	  Eu	  comecei	  a	  trabalhar	  no	  

atelier	  dele	  quando	  tinha	  19	  anos,	  fiz	  20	  anos	  lá	  dentro.	  	  

	  

-  Sentia que o regime político que se vivia antes de 1974 dificultava de alguma 

maneira a prática desta profissão? De que modo? 

Objectivamente,	  na	  prática	  da	  profissão	  de	  designer	  gráfico	  no	  sentido	  muito	  geral	  do	  

termo,	  o	  regime	  não	  intervinha.	  Eu	  já	  faço	  parte	  de	  uma	  fase	  em	  que	  certos	  sectores	  do	  

poder	  já	  tinham	  assimilado	  uma	  cultura	  mais	  adiantada,	  mais	  moderna,	  mais	  de	  vanguarda	  

e	  já	  não	  estavam	  particularmente	  incomodados.	  Havia	  sempre	  uns	  certos	  casos	  de	  pessoas	  

que	  afirmavam	  que	  a	  arte	  abstracta	  era	  uma	  coisa	  degenerada.	  O	  que	  havia	  era	  

impedimentos	  relativamente	  a	  tudo	  o	  que	  pudesse	  ter	  alguma	  acção	  de	  crítica.	  (E	  eu	  era	  

completamente	  antifascista).	  Mas	  no	  sentido	  restrito	  da	  profissão,	  impedir	  de	  se	  fazer	  um	  

livro	  ou	  um	  cartaz,	  isso	  não...	  a	  não	  ser	  que	  o	  conteúdo	  fosse	  incomodativo.	  O	  design	  de	  

comunicação	  está	  sempre	  a	  comunicar	  qualquer	  coisa,	  e	  publicar	  certo	  de	  tipo	  de	  coisas	  o	  

regime	  não	  deixava.	  	  

Mas	  comunicar	  de	  algumas	  maneiras	  era	  possível.	  O	  exemplo	  melhor	  é	  Sebastião	  Rodrigues.	  
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Ele	  pôde	  fazer	  óptimo	  trabalho,	  sem	  nunca	  ter	  servido	  o	  regime	  no	  sentido	  objectivo.	  Nunca	  

fez	  um	  cartaz	  que	  promovesse,	  como	  por	  exemplo	  fez	  o	  Almada	  Negreiros	  e	  a	  geração	  

anterior	  “Tudo	  Pela	  Nação”,	  etc..	  Sebastião	  Rodrigues	  servia	  órgãos	  do	  regime	  com	  por	  

exemplo	  com	  as	  exposições	  do	  SNI...	  e	  não	  penso	  que	  o	  regime	  dificultasse	  a	  profissão.	  

Enquanto	  que	  nazismo	  e	  os	  países	  mais	  evoluídos,	  para	  o	  bem	  e	  para	  o	  mal,	  tinham	  

consciência	  do	  poder	  que	  as	  nossas	  disciplinas	  podiam	  ter	  a	  seu	  favor,	  aqui	  Salazar	  nem	  

sabia	  o	  que	  isto	  era,	  nem	  sequer	  estava	  particularmente	  preocupado	  com	  a	  sua	  própria	  

imagem	  visual.	  

	  

- Mas tinha o António Ferro a desempenhar essa função... 

Mas	  isso	  também	  era	  para	  um	  sector	  débil	  da	  sociedade.	  Não	  débil	  no	  sentido	  de	  

intelectualmente	  fraco	  nem	  economicamente,	  mas	  pequeno.	  

A	  não	  ser	  a	  grande	  Exposição	  do	  Mundo	  Português,	  que	  era	  uma	  coisa	  de	  expressão	  popular,	  

destinada	  a	  fazer	  com	  que	  o	  povo	  se	  revisse	  nas	  glórias.	  Glórias	  em	  que	  aliás	  o	  povo	  se	  revia,	  

e	  ainda	  hoje	  há	  muita	  gente	  que	  se	  revê	  nas	  glórias	  do	  colonial	  e	  do	  império.	  

5. Contacto com 

o design e com 

SR 

- Como e quando contactou com o trabalho de SR? 

Eu	  conhecia	  o	  trabalho	  de	  Sebastião	  Rodrigues	  desde	  o	  selo	  do	  “Ano	  do	  Sol	  Calmo”.	  Esse	  selo	  

foi	  para	  mim	  quase	  uma	  perturbação.	  Depois	  havia	  a	  revista	  Almanaque,	  que	  era	  uma	  

revista	  muito	  interessante	  de	  um	  certo	  ponto	  de	  vista...	  Havia	  também	  uma	  coisa	  

relacionada	  também	  com	  o	  Victor	  Palla	  que	  era	  a	  colecção	  das	  Três	  Abelhas.	  

Alguns	  episódios	  destes	  incluíam	  o	  Sebastião...	  E	  quando	  eu	  entrei	  para	  o	  Daciano,	  o	  

Sebastião	  já	  era	  uma	  figura	  mítica.	  O	  Daciano	  conhecia-‐o,	  mas	  eu	  nunca	  o	  conheci	  

pessoalmente	  porque	  ele	  já	  era	  uma	  figura	  um	  pouco	  retirada.	  Eu	  venho	  a	  conhecer	  o	  

Sebastião	  quando	  regresso,	  e	  quando	  fundamos	  a	  Associação	  Portuguesa	  de	  Designers	  é	  que	  

há	  uma	  grande	  aproximação,	  a	  partir	  de	  1975,	  até	  à	  morte	  dele,	  ou	  até	  ele	  ter	  ficado	  

intelectualmente	  fora...	  Foi	  um	  contacto	  bastante	  próximo	  porque	  vivíamos	  e	  trabalhávamos	  

perto.	  Era	  muito	  fácil	  encontrarmo-‐nos.	  

	  	  

- O que pensava acerca do trabalho de SR quando o conheceu? 

Aquilo	  que	  ainda	  penso	  hoje.	  Que	  era	  um	  trabalho	  de	  uma	  qualidade	  excepcional.	  Estava	  a	  

par	  dos	  melhores	  designers	  de	  todo	  o	  mundo.	  

Colocavam-‐me	  há	  dias	  a	  questão	  relacionada	  com	  a	  portugalidade	  do	  design	  português.	  Se	  

há	  algum	  designer	  verdadeiramente	  português.	  A	  pessoa	  que	  eu	  conheço	  que	  mais	  se	  

enquadra	  nesta	  questão	  é	  o	  Sebastião	  Rodrigues,	  que	  incorpora	  temas	  verdadeiramente	  

portugueses	  no	  seu	  trabalho,	  mas	  com	  um	  sentido	  muito	  internacional	  de	  interpretação.	  	  

Dada	  a	  enorme	  sabedoria	  que	  tinha,	  embora	  fosse	  uma	  pessoa	  muito	  reservada.	  Aprendi	  

muito	  com	  ele,	  mas	  ele	  não	  era	  especialmente	  didáctico.	  Às	  vezes	  para	  explicar	  uma	  coisa	  

tinha	  que	  acabar	  por	  fazer	  um	  desenho,	  porque	  não	  conseguia	  verbalizar	  facilmente.	  

E	  há	  momentos	  que	  ainda	  hoje	  eu	  não	  sou	  capaz	  de	  explicar.	  Momentos	  de	  encantamento	  
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em	  que	  ele	  dizia:	  “Olha	  para	  esta	  página,	  que	  maravilha!”.	  E	  não	  era	  capaz	  de	  explicar	  qual	  

era	  a	  maravilha	  que	  ele	  via.	  Eu	  via	  que	  a	  página	  era	  obviamente	  aceitável,	  mas	  o	  tal	  

encantamento	  ele	  não	  era	  capaz	  de	  verbalizar.	  

	  

B.	  ACERCA	  DE	  SEBASTIÃO	  RODRIGUES	  

1. 

Caracterização 

pessoal 

- Como descreveria SR? A nível pessoal e profissional... 

A	  nível	  pessoal	  era	  uma	  pessoa	  muito	  simpática,	  muito	  inteligente,	  aparentemente	  suave,	  

mas	  era	  capaz	  de	  ser	  firme	  nas	  suas	  convicções	  e	  nas	  suas	  afirmações.	  Era	  capaz	  de	  ter	  

momentos	  muito	  afirmativos.	  Profissionalmente,	  na	  fase	  em	  que	  eu	  o	  conheci,	  ele	  próprio	  

descrevia	  que	  estava	  numa	  fase	  diferente.	  Teve	  uma	  fase	  mais	  descontraída.	  Ele	  várias	  vezes	  

me	  mostrou,	  abriu	  pastas	  do	  seu	  trabalho.	  Mas	  estava	  naquela	  altura	  numa	  fase	  de	  minúcia.	  

Ele	  dizia	  “agora	  se	  tiver	  que	  fazer	  um	  quadrado,	  só	  um	  quadrado	  que	  seja,	  tem	  que	  ser	  um	  

quadrado	  perfeito,	  e	  se	  for	  um	  amarelo,	  a	  perfeição	  tem	  que	  ser	  total.	  Eu	  já	  não	  tenho	  espaço	  

de	  manobra	  para	  não	  fazer	  perfeito”.	  Uma	  minúcia	  enorme,	  mesmo	  para	  mim,	  que	  também	  

pretendia	  ser	  minucioso,	  não	  tem	  comparação.	  Ele	  usava	  uma	  lupa	  (como	  se	  vê	  no	  

documentário	  RTP),	  que	  usava	  para	  ver,	  para	  observar	  as	  espessuras,	  fazia	  cálculos,	  

fotografava,	  e	  re-‐fotografava.	  E	  isso	  tinha	  consequências	  práticas.	  

Ele	  dizia	  que	  teve	  uma	  fase	  anterior	  (e	  o	  filme	  ainda	  é	  dessa	  fase)	  em	  que	  era	  mais	  

operacional.	  Não	  deixando	  de	  ser	  minucioso	  e	  não	  deixando	  de	  ser	  um	  profissional	  de	  

grande	  rigor,	  tinha	  o	  sentido	  de	  chegar	  a	  tempo	  e	  horas,	  e	  o	  sentido	  de	  cumprir	  e	  a	  noção	  de	  

qua	  havia	  um	  limite	  que	  era	  preciso	  pôr-‐se.	  Era	  preciso	  fechar	  os	  trabalhos.	  Quando	  eu	  o	  

conheci	  ele	  estava	  cada	  vez	  mais	  a	  entrar	  numa	  fase	  em	  que	  os	  trabalhos	  nunca	  mais	  

fechavam.	  Por	  exemplo,	  o	  livro	  do	  Banco	  de	  Portugal	  foram	  cerca	  de	  cinco	  anos.	  Cinco	  anos	  

em	  que	  ele	  praticamente	  não	  faz	  mais	  nada.	  

Era	  um	  excesso	  de	  minúcia.	  	  

Era	  uma	  pessoa	  muito	  modesta	  em	  relação	  a	  si	  próprio,	  embora	  essa	  modéstia	  terminasse	  

quando	  se	  aproximavam	  pessoas	  que	  ele	  considerava	  que	  não	  tinham	  nível	  nenhum.	  É	  

preciso	  perceber-‐se	  que	  ele	  não	  era	  nada	  acrítico.	  Tinha	  muita	  consciência.	  E	  havia	  certas	  

pessoas	  (que	  ele	  não	  deixava	  transparecer,	  mas	  que	  comentava	  comigo)	  que	  ele	  referia	  não	  

terem	  sequer	  nível	  nem	  autoridade	  nem	  capacidade	  para	  tecer	  o	  menor	  dos	  comentários.	  	  

Na	  ânsia	  de	  que	  a	  perfeição	  é	  uma	  coisa	  inatingível,	  experimentava	  e	  voltava	  a	  trás	  e	  à	  

frente...	  mesmo	  numa	  página	  de	  texto,	  fazia	  diversas	  experiências	  de	  corpos,	  de	  entrelinha,	  

de	  margens,	  de	  aberturas	  de	  parágrafo,	  etc..	  Fazia	  muita	  experimentação.	  Aliás,	  ele	  nunca	  

mais	  parava	  de	  experimentar.	  Mesmo	  como	  aparece	  no	  catálogo,	  as	  variações	  de	  

tonalidades	  e	  as	  procuras	  e	  desacertos.	  Estava	  sempre	  a	  ver	  se	  encontrava	  uma	  outra	  versão	  

melhor	  e	  mais	  uma	  sobreimpressão...	  Isto	  em	  termos	  operacionais...	  

Às	  vezes	  as	  pessoas	  e	  a	  história	  interrelacionam-‐se.	  O	  Sebastião	  entra	  em	  decadência	  

intelectual	  num	  momento	  em	  que	  eu	  não	  sei	  se	  ele	  teria	  futuro.	  Porque	  ele	  já	  não	  estava	  a	  
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conseguir	  acertar-‐se	  com	  um	  ritmo	  que	  já	  não	  se	  compadecia	  desses	  excessos	  de	  

experimentação.	  As	  coisas	  tinham	  que	  se	  fazer	  mais	  depressa,	  os	  custos	  estavam	  a	  

aumentar,	  a	  mão-‐de-‐obra	  estava	  a	  subir,	  os	  encomendadores	  queriam	  outro	  nível	  de	  

rentabilidade,	  e	  portanto	  ele	  estava	  no	  limite	  e	  é	  difícil	  de	  perceber	  como	  é	  que	  ele	  se	  iria	  

adaptar	  a	  esta	  fase	  mais	  intensa.	  

	  

- Esta fase que refere tem a ver com a introdução dos computadores, ou é 

anterior? 

Os	  computadores	  começam	  por	  aparecer	  nas	  oficinas,	  não	  no	  desktop.	  Eu	  tenho	  uma	  data	  de	  

referência	  que	  é	  1988,	  e	  nesta	  altura	  o	  computador	  não	  tinha	  chegado	  a	  nenhum	  designer,	  a	  

não	  ser	  para	  coisas	  muito	  elementares.	  Mas	  não	  é	  só	  isso,	  era	  o	  ritmo	  da	  própria	  sociedade.	  

Já	  ninguém	  estava	  disposto	  a	  pagar	  infinitamente	  ou	  não	  saber	  qual	  era	  o	  orçamento	  do	  

livro...	  

As	  obras	  eram-‐lhe	  encomendadas	  a	  ele...	  no	  livro	  Calouste	  Gulbenkian	  Coleccionador,	  há	  um	  

tapete	  que	  tem	  22	  impressões.	  E	  começava	  a	  haver	  um	  limite	  para	  isto,	  mas	  ele	  não	  tinha	  

propriamente	  um	  limite.	  Primeiro,	  toda	  a	  gente	  confiava	  nele,	  que	  seria	  incapaz	  de	  qualquer	  

desonestidade	  financeira,	  a	  tipografia	  também	  só	  tinha	  vantagens	  em	  ter	  mais	  trabalho,	  e	  o	  

livro	  tinha	  que	  ficar	  bem.	  Não	  havia	  propriamente	  um	  orçamento.	  Mas	  na	  passagem	  dos	  

anos	  80	  para	  90,	  a	  sociedade	  passou	  a	  ter	  um	  ritmo	  mais	  empresarial,	  que	  veio	  conduzir	  ao	  

momento	  em	  que	  estamos	  hoje,	  de	  mais	  rentabilidade,	  mais	  rapidez...	  

	  

2. 

Caracterização 

do meio / época 

- Como descreve o meio do design nos anos 60/70? 

Em	  primeiro	  lugar,	  nesta	  área	  havia	  dois	  mundos.	  O	  mundo	  dos	  publicitários	  e	  o	  mundo	  dos	  

designers.	  E	  o	  mundo	  dos	  designers	  era	  muito	  pequenino.	  Todos	  nos	  conhecíamos,	  isto	  era	  

uma	  espécie	  de	  clube.	  Havia	  uma	  parte	  no	  Porto	  e	  uma	  parte	  em	  Lisboa.	  Nem	  imagino	  se	  

havia	  mais	  algum	  sítio	  para	  além	  de	  Lisboa	  e	  Porto.	  E	  aqui	  em	  Lisboa	  eu	  não	  conheci	  o	  

Sebastião	  por	  um	  mero	  acaso.	  Porque	  todos	  os	  designers,	  arquitectos	  e	  profissões	  afins,	  

como	  decoradores,	  se	  conheciam.	  Era	  um	  mundo	  muito	  pequeno,	  como	  disse,	  quer	  do	  ponto	  

de	  vista	  dos	  designers,	  dos	  profissionais,	  quer	  do	  ponto	  de	  vista	  dos	  encomendadores,	  que	  

também	  era	  um	  grupo	  seleccionado.	  Eram	  grandes	  empresas	  que	  tinham	  essa	  noção,	  

grandes	  grupos,	  ou	  “Gulbenkians”.	  Havia	  uma	  outra	  área	  pela	  qual	  eu	  passei,	  só	  

tangencialmente,	  e	  que	  era	  maior	  e	  que	  começou	  a	  evoluir	  mais	  depressa,	  que	  era	  a	  

publicidade.	  Mas	  essa	  área	  não	  era	  muito	  considerada	  por	  nós	  designers	  nem	  pelos	  próprios	  

profissionais.	  Os	  próprios	  achavam	  que	  estava	  a	  fazer	  um	  serviço	  que	  era	  rentável,	  bem	  

pago,	  mas	  muitos	  deles	  gostava	  era	  de	  ser	  pintores	  ou	  outras	  coisas,	  e	  encaravam	  	  

publicidade	  apenas	  como	  um	  serviço.	  	  

Mas	  o	  país	  era	  todo	  pequeno.	  Isto	  é,	  o	  país	  tinha	  a	  mesma	  população	  que	  tem	  hoje,	  mas	  por	  

exemplo,	  os	  estudantes	  universitários	  todos	  que	  existiam	  são	  os	  que	  existem	  hoje	  no	  

Técnico.	  Em	  Lisboa	  acho	  que	  havia	  dez	  mil.	  Por	  exemplo,	  em	  Lisboa,	  penso	  que	  existiam	  



 

6 

quatro	  ou	  cinco	  liceus	  de	  rapazes,	  e	  outros	  tantos	  de	  raparigas.	  E	  não	  havia	  nenhum	  outro	  

nas	  proximidades,	  havia	  distâncias	  quilométricas	  entre	  os	  liceus.	  Em	  Lisboa	  deveria	  haver	  

uns	  cinco	  mil	  estudantes	  de	  liceu,	  quer	  dizer,	  cinco	  mil	  rapazes	  e	  cinco	  mil	  raparigas.	  E	  a	  

maior	  parte	  já	  não	  entrava	  na	  universidade.	  Havia	  duas	  escolas	  de	  Belas-‐Artes,	  uma	  em	  

Lisboa	  e	  outra	  no	  Porto.	  Por	  exemplo,	  dos	  que	  entraram	  no	  meu	  ano,	  eu	  tenho	  a	  lista	  entre	  

arquitectos,	  pintores	  e	  escultores.	  E	  não	  havia	  restrições	  nenhumas	  para	  a	  entrada,	  a	  não	  

ser	  que	  era	  preciso	  ter	  média	  de	  dez	  valores	  e	  passar	  no	  exame	  de	  desenho	  de	  estátua.	  

	  

- Acha que o trabalho de SR era facilmente reconhecido no meio? 

O	  trabalho	  de	  Sebastião	  Rodrigues	  desde	  cedo	  foi	  reconhecido	  por	  esse	  grupo	  restrito.	  O	  

resto	  do	  país	  estava	  adormecido.	  Para	  aí	  70%	  do	  país	  era	  constituído	  por	  analfabetos,	  pelo	  

que	  se	  nem	  ler	  conseguiam,	  não	  sabiam	  sequer	  o	  que	  era	  o	  design.	  Mas	  neste	  grupo	  restrito,	  

desde	  cedo	  foi	  reconhecido.	  E	  há	  várias	  provas	  disso.	  O	  grupo	  do	  Almanaque	  é	  um	  grupo	  de	  

eleitos,	  intelectuais,	  gente	  inteligente,	  de	  “boas	  famílias”,	  ou	  pelo	  menos	  “boas	  famílias”	  

intelectualmente.	  O	  Sebastião	  era	  de	  uma	  família	  relativamente	  modesta,	  que	  ele	  chamava	  a	  

classe	  média	  baixa,	  mas	  mesmo	  assim,	  ascendeu	  a	  esse	  grupo.	  E	  logo	  desde	  o	  início	  vemos	  o	  

Alexandre	  O’Neill	  a	  fazer	  coisas	  com	  ele,	  assim	  como	  o	  Cardoso	  Pires.	  Havia	  o	  Victor	  Palla	  e	  

o	  Costa	  Pinheiro,	  o	  Manuel	  Lapa,	  o	  Bernardo	  Marques,	  que	  era	  uma	  figura	  importante,	  mas	  

que	  também	  era	  um	  homem	  da	  pintura	  que	  fazia	  estas	  concessões	  para	  ganhar	  a	  vida.	  O	  

Sebastião	  distinguiu-‐se	  imediatamente	  como	  sendo	  uma	  pessoa	  invulgar.	  Por	  exemplo,	  o	  

João	  Abel	  Manta	  nunca	  teve	  as	  mesmas	  características	  de	  desenho	  e	  de	  grafismo,	  que	  o	  

Sebastião	  tinha.	  O	  Sebastião	  profissionaliza-‐se,	  vai	  à	  raiz	  das	  coisas,	  e	  o	  João	  Abel	  Manta	  era	  

um	  criador	  excepcional,	  mas	  não	  era	  um	  homem	  de	  ir	  à	  oficina,	  de	  mudar	  as	  cores	  e	  de	  

saber	  como	  é	  que	  se	  imprime.	  Também	  tinha	  uma	  diversidade	  de	  acção	  maior,	  era	  

arquitecto	  (fez	  os	  prédios	  da	  Infante	  Santo	  e	  da	  rua	  acima),	  desenhava	  brilhantemente	  e	  

tinha	  um	  sucesso	  extraordinário,	  era	  pintor...	  

3. 

Caracterização 

do trabalho  

de SR 

- Que obras de SR destaca?	  

Não	  se	  pode	  destacar	  assim	  muito	  facilmente,	  visto	  serem	  tantas...	  Sebastião	  Rodrigues	  tem	  

uma	  obra	  muito	  consistente,	  com	  exercícios	  que	  foram	  um	  sucesso.	  Por	  exemplo,	  fez	  cartões	  

de	  Natal	  para	  a	  Gris	  Impressores,	  e	  divulgações	  para	  a	  Verbo,	  que	  eram	  trabalhos	  em	  que	  

lhe	  davam	  toda	  a	  liberdade	  e	  em	  que	  ele	  obteve	  resultados	  absolutamente	  espectaculares.	  

Sebastião	  Rodrigues	  tem	  uma	  grande	  diversidade	  de	  facetas...	  e	  era	  um	  homem	  com	  todas	  

aquelas	  temáticas	  recorrentes...	  

Ele	  próprio	  dizia	  que	  não	  desenhava	  nada	  bem,	  que	  não	  tinha	  jeito	  nenhum	  para	  o	  desenho.	  

No	  entanto,	  tinha	  uma	  sensibilidade	  e	  uma	  noção	  tão	  apurada,	  que	  com	  rigor,	  fazia	  desenhos	  

excepcionais.	  Mas	  era	  uma	  tarefa	  controlada,	  racionalizada	  e	  feita	  com	  os	  instrumentos	  que	  

ele	  achava	  necessários.	  Não	  me	  estou	  a	  lembrar	  de	  nada,	  em	  matéria	  de	  desenho,	  que	  seja	  

gestual	  ou	  espontâneo	  nos	  trabalhos	  de	  Sebastião	  Rodrigues.	  As	  coisas	  eram	  geometrizadas,	  

tratadas	  fotograficamente,	  ou	  misturadas,	  com	  figuras	  construídas.	  
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Eu	  por	  acaso	  acho	  que	  os	  desenhos	  que	  aparecem	  nos	  seus	  estudos	  revelam	  que	  ele	  tinha	  

uma	  opinião	  inferior	  dele	  próprio.	  Estou	  a	  lembrar-‐me	  por	  exemplo	  do	  leão	  que	  ele	  fez	  para	  

a	  capa	  do	  Almanaque.	  Os	  registos	  que	  ele	  faz	  na	  Sebenta,	  revelam	  que	  tinha	  capacidade	  de	  

registar	  as	  coisas.	  Mas	  tinha	  uma	  imaginação	  que	  não	  era	  tão	  espontânea,	  era	  uma	  

imaginação	  construída.	  	  

	  

	  

- O que pensava da revista “Almanaque”? De que forma avalia a sua organização 

gráfica e a sua personalidade visual, comparativamente com outras revistas que 

existiam na época. 

Eu	  penso	  que	  na	  época	  só	  existe	  uma	  personalidade	  que	  está	  ao	  mesmo	  nível	  que	  é	  o	  Victor	  

Palla,	  sem	  dúvida.	  Como	  exemplo	  do	  trabalho	  dele	  temos	  o	  livro	  História	  do	  Teatro	  Moderno	  

e	  as	  capas	  que	  ele	  fazia.	  (Uma	  aluna	  encontrou	  um	  documento	  que	  é	  uma	  espécie	  de	  

memória	  descritiva	  dos	  porquês	  da	  estruturação	  gráfica	  do	  livro	  Teatro	  Moderno.	  Era	  

extremamente	  intencional).	  

Havia	  também	  o	  Câmara	  Leme	  que	  fazia	  umas	  capas	  boas.	  Mas	  o	  Sebastião	  levou	  as	  coisas	  

sempre	  mais	  longe,	  cuidou	  sempre	  muito	  dos	  aspectos	  tipográficos,	  dos	  aspectos	  

cromáticos,	  embora	  naquela	  primeira	  fase	  do	  Almanaque	  ainda	  tenha	  que	  viver	  com	  as	  

limitações	  que	  existiam,	  mas	  gerindo-‐as	  já	  a	  favor	  dele.	  Eu	  tenho	  que	  lhe	  dizer	  que	  o	  

Almanaque	  não	  me	  apareceu	  na	  altura	  em	  que	  saiu,	  porque	  nessa	  altura	  eu	  tinha	  14	  anos	  e	  

não	  dei	  por	  ele,	  embora	  gostasse	  de	  ler.	  Apareceu-‐me	  um	  bocado	  mais	  tarde	  e,	  em	  parte,	  

pelo	  lado	  de	  crítica	  da	  sociedade	  que	  fazia.	  A	  revista	  criticava	  a	  pobreza	  de	  espírito	  do	  

português,	  é	  um	  “achincalhar”	  do	  português	  “nesta	  terriola	  de	  meia	  tigela”.	  E	  este	  lado	  

chegou-‐me	  primeiro	  do	  que	  o	  grafismo.	  Ali	  havia	  uma	  série	  de	  espíritos	  iluminados	  que	  

aproveitavam	  para	  gozar	  mais	  o	  país	  e	  a	  maneira	  de	  nós	  sermos	  do	  que	  propriamente	  o	  

regime,	  mas	  indirectamente	  também	  um	  pouco	  o	  regime.	  Porque	  nós	  achávamos	  que	  

grande	  parte	  disto	  também	  não	  era	  culpa	  nossa,	  o	  regime	  tinha	  ajudado	  a	  empobrecer	  as	  

mentalidades.	  	  

Influência

s 

 

- Como descreveria as referências culturais de Sebastião Rodrigues? 

Para	  além	  daqueles	  nomes	  famosos	  Paul	  Rand,	  Lustig	  e	  outros	  designers,	  ele	  

tinha	  um	  grande	  gosto	  por	  múltiplos	  aspectos	  do	  cinema,	  da	  música,	  do	  jazz.	  

Ele	  gostava	  bastante	  de	  jazz,	  tinha	  os	  seus	  discos	  as	  suas	  colecções,	  ouvia	  

música	  enquanto	  trabalhava.	  Era	  uma	  pessoa	  lida,	  mas	  tinha	  um	  especial	  

interesse	  pelas	  questões	  de	  natureza	  etnográfica	  e	  antropológica.	  Um	  dos	  

sítios	  que	  eu	  visitei	  várias	  vezes	  com	  ele	  foi	  o	  museu	  de	  etnografia.	  Tinha	  um	  

interesse	  muito	  grande	  pela	  literatura.	  Ele	  tinha	  relações	  com	  todos	  esses	  

escritores:	  Cardoso	  Pires,	  Sttau	  Monteiro,	  toda	  essa	  gente.	  Era	  um	  espírito	  

integrado	  nos	  aspectos	  culturais	  e	  também	  da	  pintura,	  da	  escultura,	  da	  

arquitectura...	  Várias	  vezes	  visitámos	  museus	  e	  ele	  apreciava	  também	  
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bastante	  as	  obras	  do	  passado.	  Sebastião	  Rodrigues	  tinha	  também	  uma	  

grande	  estima	  pelo	  lado	  visual	  da	  cultura	  americana.	  Uma	  das	  coisas	  que	  

mais	  gostava	  era	  de	  comprar	  a	  revista	  Life.	  Era	  uma	  das	  suas	  referências.	  

Pelas	  ligações	  que	  tinha	  com	  a	  Finlândia,	  tinha	  também	  uma	  grande	  interesse	  

pelos	  países	  nórdicos,	  mas	  penso	  que	  havia	  uma	  especial	  afectividade	  pelas	  

coisas	  de	  origem	  americana,	  cujo	  paradigma	  era	  a	  revista	  Life.	  	  

	  

- Para além dos designers estrangeiros que já referiu, considera que 

existiram designers portugueses que tenham influenciado 

Sebastião Rodrigues? 

Existe	  uma	  pessoa	  que	  teve	  uma	  grande	  influência	  na	  vida	  de	  Sebastião	  

Rodrigues	  que	  é	  o	  Manuel	  Rodrigues.	  O	  Sebastião	  trabalhou	  até	  para	  ele.	  

Manuel	  Rodrigues	  era	  um	  homem	  bastante	  empreendedor	  e	  com	  imenso	  

talento	  também	  e	  moderno.	  

Penso	  que	  Victor	  Palla	  também	  foi	  uma	  influência	  bastante	  importante.	  O	  

Victor	  Palla	  era	  cerca	  de	  cinco	  anos	  mais	  velho,	  o	  que	  em	  certa	  altura	  faz	  

muita	  diferença.	  Victor	  Palla	  era	  arquitecto,	  tinha	  uma	  formação	  cultural	  

mais	  inserida	  na	  sociedade,	  pertencia	  a	  uma	  classe	  social	  tradicionalmente	  

mais	  culta	  do	  que	  o	  Sebastião,	  que	  era	  uma	  pessoa	  mais	  modesta	  nesse	  

aspecto.	  Ele	  falava	  também	  do	  Paulo-‐Guilherme,	  que	  era	  mais	  ou	  menos	  da	  

mesma	  idade.	  Era	  um	  homem	  dos	  sete	  ofícios	  (filho	  de	  um	  homem	  muito	  

conhecido,	  Olavo	  d’Eça	  Leal	  que	  fazia	  peças	  de	  teatro	  e	  muito	  mais	  coisas).	  

Fazia	  pinturas	  –	  grande	  parte	  das	  cervejarias	  Portugália,	  têm	  uns	  azulejos	  

semi-‐modernos	  feitos	  por	  ele.	  Era	  um	  diletante,	  talentoso.	  Fazia	  tudo	  o	  que	  

fosse	  preciso,	  desde	  arquitectura,	  decoração,	  pinturas,	  capas.	  Aliás,	  uma	  das	  

primeiras	  exposições	  que	  eu	  vi	  numa	  galeria	  de	  arte	  que	  abriu	  por	  volta	  de	  

1960,	  que	  era	  a	  galeria	  do	  Diário	  de	  Notícias,	  próxima	  do	  Teatro	  São	  Luiz,	  foi	  

de	  pintura	  de	  Paulo	  Guilherme.	  E	  era	  uma	  pintura	  com	  alguma	  qualidade.	  

Se	  calhar	  estão	  a	  escapar-‐me	  alguns	  nomes...	  

Há	  também	  o	  Carlos	  Rocha,	  por	  exemplo,	  e	  faltou-‐me	  falar	  neste	  percurso	  

todo	  do	  José	  Rocha.	  Também	  pessoas	  como	  a	  Maria	  Keil,	  que	  o	  Sebastião	  

conheceu	  e	  com	  quem	  se	  relacionou,	  o	  próprio	  Keil	  arquitecto,	  o	  Frederico	  

George	  que	  tem	  muita	  influência	  sobre	  ele.	  

	  

-  E sobre a influência de artistas plásticos? 

Paul	  Klee	  era	  um	  dos	  artistas	  de	  que	  o	  Sebastião	  falava,	  mas	  ele	  tinha	  uma	  

apreciação	  genérica	  dos	  grandes	  artistas.	  Mas	  nós	  não	  falámos	  muito	  de	  arte,	  

a	  não	  ser	  genericamente.	  Mas	  o	  Klee	  e	  outros	  artistas	  abstractos...	  

As	  nossas	  conversas	  eram	  muito	  de	  circunstância.	  Podíamos	  falar	  de	  política,	  
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de	  acontecimentos	  da	  época,	  de	  uma	  rapariga	  bonita	  que	  passasse	  na	  rua,	  de	  

um	  prato	  que	  se	  estivesse	  a	  comer,	  ou	  de	  um	  sítio	  onde	  valia	  a	  pena	  ir	  

petiscar	  porque	  era	  bom,	  portanto,	  uma	  grande	  diversidade.	  Não	  éramos	  o	  

tipo	  de	  intelectual	  que	  estava	  sempre	  a	  falar	  nos	  destinos	  do	  mundo.	  

	  

- O professor José Brandão introduz no catálogo Sebastião 

Rodrigues, designer a ideia de que SR utiliza uma série de 

elementos recorrentes. Quer comentar estas recorrências? 

Eu	  já	  tinha	  verificado	  este	  aspecto,	  já	  tinha	  uma	  certa	  consciência	  de	  que	  ele	  

tinha	  uns	  elementos	  de	  referência.	  Ele	  tinha	  pastas	  onde	  guardava	  as	  coisas	  

de	  que	  gostava.	  Ele	  recortava	  coisas	  e	  guardava.	  E	  houve	  um	  problema	  com	  

isto,	  que	  foi	  o	  facto	  de	  ele	  quando	  começou	  a	  ficar	  doente	  ter	  começado	  a	  

querer	  arrumar	  as	  coisas	  e	  ter	  de	  facto	  desarrumado.	  E	  isso	  fez	  com	  que	  

muitas	  coisas	  tivessem	  saído	  dos	  sítios.	  	  

Eu	  discuti	  várias	  vezes	  com	  o	  Sebastião	  que,	  a	  dada	  altura,	  ele	  propunha	  

soluções	  que	  embora	  resultassem	  muito	  bem,	  não	  tinham	  qualquer	  

adequação	  imediata,	  não	  eram	  uma	  resposta	  directa.	  Por	  exemplo,	  fazer	  um	  

festival	  de	  música	  em	  que	  o	  elemento	  principal	  era	  um	  sol.	  Ou	  pôr	  os	  

passarinhos	  a	  cantar	  para	  o	  dia	  dos	  museus,	  ou	  fazer	  aquelas	  composições	  

com	  bolas	  de	  cor.	  Em	  relação	  a	  essas	  ele	  dizia	  que	  era	  mesmo	  para	  comunicar	  

cor.	  E	  não	  tem	  posição.	  Isso	  ele	  decidiu	  propositadamente	  para	  ser	  

provocador.	  “Vou	  fazer	  um	  cartaz	  que	  se	  pode	  pôr	  de	  pernas	  para	  o	  ar”.	  

Porque	  não	  tem	  pernas	  nem	  tem	  ar,	  o	  que	  interessa	  é	  a	  combinação	  de	  cores.	  

Mas	  eu	  comecei	  a	  reparar,	  e	  falei	  muitas	  vezes	  com	  ele,	  que	  frequentemente	  

apareciam	  pássaros,	  olhos,	  corações.	  Mas	  esse	  aspecto	  tornou-‐se	  muito	  mais	  

claro	  quando	  eu	  comecei	  a	  compilar	  as	  coisas	  dele	  para	  a	  exposição.	  Se	  calhar	  

metade	  do	  trabalho	  de	  Sebastião	  Rodrigues	  é	  feito	  com	  cinco	  ou	  seis	  

ingredientes.	  

É	  claro	  que	  isso	  nem	  sempre	  acontece.	  Existiam	  casos	  em	  que	  ele	  ia	  buscar	  

referências	  adequadas,	  como	  no	  caso	  do	  cartaz	  do	  índio	  brasileiro.	  Mas	  

muitas	  vezes	  pegava	  nos	  seus	  próprios	  ingredientes.	  E	  essa	  parte	  tornou-‐o	  

para	  mim	  muito	  especial	  como	  personalidade.	  Eu	  só	  conheço	  pintores	  que	  o	  

fizessem.	  Por	  exemplo,	  Modigliani	  praticamente	  só	  pintou	  retratos,	  em	  

particular	  retratos	  de	  mulheres.	  Não	  se	  lhe	  conhecem	  paisagens.	  Há	  artistas	  

que	  têm	  esta	  característica,	  mas	  os	  artistas	  têm	  a	  liberdade	  de	  só	  fazerem	  

aquilo	  que	  lhes	  apetece.	  O	  Sebastião	  conseguia	  integrar	  e	  encontrar	  soluções	  

muito	  adequadas,	  com	  aqueles	  elementos	  que	  eram	  fundamentais.	  Mas	  esses	  

elementos	  eram	  sempre	  reformulados.	  Os	  passarinhos	  não	  são	  sempre	  os	  

mesmos,	  ele	  redesenha-‐os.	  No	  caso	  do	  cartaz	  para	  os	  Bailados	  Verde	  Gaio,	  ou	  
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do	  cartaz	  Portugal	  País	  de	  Turismo,	  em	  que	  ele	  vai	  buscar	  um	  pássaro	  às	  

colchas	  de	  Castelo	  Branco,	  que	  é	  um	  tema	  muito	  português.	  Mas	  o	  valor	  está	  

no	  facto	  de	  nenhum	  estrangeiro	  saber	  que	  aquele	  pássaro	  era	  de	  Castelo	  

Branco,	  mas	  o	  motivo	  ser	  muito	  interessante,	  estar	  muito	  bem	  tratado	  e	  se	  

tornar	  adequado	  na	  projecção	  de	  uma	  imagem,	  sem	  ninguém	  perceber	  qual	  

era	  a	  origem.	  

	  

-‐	  	  O que pensa sobre uma certa “apropriação da arte popular” e da 

etnografia que acontecia muito nos trabalhos de SR?	  

Tudo	  isto	  remetia	  muito	  para	  a	  apropriação	  da	  arte	  popular	  portuguesa,	  da	  

etnografia	  em	  geral,	  porque	  ele	  também	  não	  se	  limita	  a	  motivos	  portugueses,	  

vai	  também	  recuperar	  muitas	  vezes	  coisas	  africanas	  e	  de	  outras	  culturas	  

como	  a	  indiana.	  

Um	  estudo	  que	  eu	  penso	  que	  seria	  muito	  pertinente	  era	  o	  inventário	  da	  

biblioteca	  de	  Sebastião	  Rodrigues.	  Há	  uma	  parte	  da	  biblioteca	  de	  Sebastião	  

que,	  como	  nós	  todos,	  não	  sei	  se	  a	  utilizou	  muito	  se	  não,	  comprada	  por	  

impulso...	  mas	  depois	  há	  uma	  série	  de	  livros	  mais	  úteis.	  (Eu	  vi	  o	  Sebastião	  

comprar	  uma	  obra	  sobre	  a	  história	  da	  humanidade,	  que	  naquela	  altura	  era	  

muito	  cara,	  era	  preciso	  ter-‐se	  alguma	  disponibilidade	  monetária	  para	  se	  

comprar.	  E	  achar	  que	  se	  podia	  gastar	  aquela	  quantia	  em	  vez	  de	  fazer	  outra	  

coisa	  ou	  guardá-‐lo.	  Portanto,	  os	  livros	  eram	  uma	  coisa	  importante	  para	  ele.)	  

Mas	  voltando	  ao	  assunto,	  ele	  apropria-‐se	  da	  arte	  popular	  também	  africana	  e	  

de	  outras	  culturas.	  E	  aqui	  há	  a	  referir	  que	  os	  fenómenos	  da	  cultura	  popular	  

são	  extremamente	  transversais.	  Nós	  vamos	  daqui	  até	  à	  Índia	  e	  encontramos	  

elementos	  de	  desenho	  comuns	  em	  países	  como	  a	  Rússia,	  a	  Turquia,	  a	  Grécia.	  

São	  elementos	  que	  atravessam	  todas	  estas	  culturas.	  Como	  os	  motivos	  

populares	  não	  eram	  muito	  eruditos,	  passavam	  de	  uns	  sítios	  para	  os	  outros	  e	  

integravam-‐se.	  E	  há	  várias	  discussões	  sobre	  quem	  é	  que	  influenciou	  quem.	  

Por	  exemplo	  os	  corações	  ou	  cornucópias	  da	  nossa	  arte	  popular,	  discute-‐se	  se	  

vieram	  da	  Índia,	  ou	  se	  foram	  daqui	  para	  lá.	  Mas	  isto	  antes	  dos	  

Descobrimentos.	  

	  

- Essa valorização do popular era frequente nos anos 60. Quer 

comentar? 

Sim,	  digamos	  que	  esse	  interesse	  vem	  do	  século	  XIX.	  O	  século	  XIX	  é	  o	  século	  

dos	  museus	  “a	  sério”,	  da	  ideia	  de	  coleccionismo	  e	  da	  apropriação	  dos	  temas	  

nacionais.	  Até	  mesmo	  na	  música.	  Também	  porque	  é	  nesta	  altura	  que	  a	  noção	  

dos	  territórios	  e	  das	  nações	  começa	  a	  ficar	  estabilizada,	  e	  há	  que	  procurar	  

sinais	  que	  identifiquem	  os	  territórios	  e	  as	  pessoas.	  
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O	  fascismo,	  tem	  esta	  preocupação	  de	  encontrar	  sempre	  estas	  raízes.	  Mesmo	  

até	  o	  nazismo,	  mas	  mais	  as	  culturas	  fascizantes	  do	  sul	  da	  Europa,	  têm	  esta	  

busca	  pelas	  raízes.	  Em	  Portugal,	  as	  raízes	  históricas	  da	  glorificação	  do	  país,	  

dos	  Descobrimentos...	  e	  sobretudo	  com	  a	  Exposição	  do	  Mundo	  Português.	  E	  

vão	  buscar,	  assim	  como	  os	  italianos,	  os	  temas	  históricos,	  os	  temas	  heróicos	  e	  

também	  os	  temas	  populares.	  Cria-‐se	  o	  Museu	  de	  Arte	  Popular,	  e	  há	  um	  certo	  

olhar	  sobre	  este	  passado	  e	  uma	  certa	  preservação	  dos	  hábitos.	  Há	  a	  alegria	  

no	  trabalho,	  dos	  pobrezinhos	  que	  se	  vêem	  muito	  contentes	  a	  fazer	  pequenos	  

objectos	  de	  madeira,	  os	  barros,	  tudo	  apresentado	  como	  uma	  grande	  

felicidade.	  O	  país	  era	  apresentado	  todo	  a	  cantar	  modinhas.	  Mas,	  mesmo	  no	  

tema	  da	  música,	  quem	  vem	  a	  fazer	  a	  recuperação	  e	  o	  registo	  sério	  das	  

músicas	  portugueses,	  é	  o	  Giacommetti	  nos	  anos	  60.	  

Também	  nesta	  altura,	  no	  final	  dos	  anos	  50,	  faz-‐se	  o	  inquérito	  à	  arquitectura.	  

Digamos	  que	  aqui	  havia	  duas	  atitudes.	  Uma	  dos	  que	  queriam	  recuperar	  o	  que	  

é	  genuinamente	  nacional	  e	  outra	  mais	  para	  agradar	  o	  regime.	  

Por	  exemplo,	  Raul	  Lino	  fazia	  a	  chamada	  casinha	  portuguesa	  e	  fez-‐se	  o	  

Portugal	  dos	  pequeninos,	  mostrando	  todos	  os	  tipos	  de	  casas	  portuguesas.	  

Mas	  isto	  não	  acontecia	  para	  encontrar	  os	  genuínos	  valores,	  mas	  para	  que	  o	  

povo	  se	  reconfortasse,	  e	  tivesse	  enormes	  alegrias	  nesta	  pobreza.	  Tentava-‐se	  

mostrar	  que	  só	  havia	  virtudes	  no	  modo	  de	  viver	  do	  campo,	  em	  que	  as	  

pessoas	  faziam	  rendas	  bonitas.	  	  

Já	  a	  atitude	  do	  inquérito	  à	  arquitectura	  popular,	  é	  contrária	  a	  esse	  

portuguesismo	  que	  não	  era	  tão	  genuíno	  como	  isso.	  Raul	  Lino	  está	  hoje	  em	  dia	  

recuperado,	  mas	  na	  altura,	  era	  uma	  espécie	  de	  símbolo	  desse	  falso	  

patriotismo,	  que	  era	  preciso	  contrariar,	  encontrando	  as	  raízes	  genuínas	  da	  

arquitectura	  portuguesa,	  que	  começava	  já	  até	  a	  ficar	  depauperada.	  E	  viria	  a	  

ser	  profundamente	  destruída	  com	  o	  regresso	  dos	  emigrantes	  a	  partir	  dos	  

anos	  60.	  

Havia	  interesse	  na	  cultura	  popular.	  E	  como	  em	  tudo,	  havia	  os	  aspectos	  

positivos	  e	  negativos.	  Ao	  fazer-‐se	  o	  Museu	  de	  Arte	  Popular,	  que	  era	  para	  

satisfazer	  o	  regime,	  revelavam-‐se	  aspectos	  de	  muito	  interesse	  histórico.	  

E	  esta	  atitude	  mais	  intelectual	  de	  distinguir	  o	  que	  verdadeiramente	  era	  

genuíno	  é	  aquela	  que	  mais	  se	  aproxima	  de	  Sebastião	  Rodrigues.	  

	  

- E que objectos de arte popular se lembra que Sebastião Rodrigues 

guardava? 

São	  os	  que	  estão	  no	  catálogo.	  Ele	  não	  tinha	  muita	  coisa.	  Tinha	  uma	  casa	  

relativamente	  simples.	  Tinha	  discos	  e	  ouvia	  música,	  tinha	  alguns	  objectos	  de	  

arte	  popular,	  tinha	  muitos	  livros	  de	  etnografia.	  
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Processo  

 

- Teve contacto próximo com a maneira de trabalhar de Sebastião 

Rodrigues? Como era o seu processo criativo? A sua maneira de 

resolver os problemas de design? 

Ele	  escreve	  isso	  naquele	  único	  texto	  que	  ele	  escreveu.	  Ele	  tinha	  duas	  

vertentes,	  uma	  relacionada	  com	  temas	  objectivos,	  como	  no	  cartaz	  do	  índio	  

brasileiro,	  ou	  nos	  cartazes	  sobre	  o	  Mosteiro	  da	  Batalha,	  e	  outra	  em	  que	  tinha	  

que	  se	  documentar,	  como	  por	  exemplo	  para	  o	  cartaz	  Piccolo	  Teatro	  di	  

Milano.	  Por	  exemplo,	  em	  capas	  de	  livros,	  os	  temas	  são	  por	  vezes	  complexos,	  

já	  não	  são	  tão	  facilmente	  identificáveis	  e	  representam	  uma	  reinterpretação.	  

O	  Sebastião	  tinha	  uma	  intuição	  inteligente,	  isto	  é,	  era	  muito	  intuitivo,	  mas	  ao	  

mesmo	  tempo	  era	  muito	  racional,	  embora	  essa	  racionalidade	  não	  fosse	  

facilmente	  concretizável,	  visto	  que	  ele	  não	  descodificava	  muito	  claramente	  as	  

coisas.	  Ele	  ia	  chegando	  lá	  por	  aproximações.	  Era	  bastante	  rigoroso,	  mas	  ao	  

mesmo	  tempo	  ia	  incorporando	  o	  efeito	  de	  surpresa,	  o	  efeito	  do	  acaso.	  Ele	  

partia	  de	  determinados	  elementos	  dos	  quais	  fazia	  pré-‐maquetes,	  mas	  à	  

medida	  que	  ia	  evoluindo,	  ia	  incorporando	  novos	  elementos	  para	  tornar	  as	  

soluções	  plasticamente	  mais	  interessantes.	  Ia	  introduzindo	  alterações	  no	  

próprio	  desenho,	  por	  vezes	  semi-‐ocasionais,	  ou	  sempre	  que	  o	  grafismo	  

começava	  a	  não	  resultar	  bem	  e	  era	  preciso	  fazer	  alterações.	  

Na	  fase	  em	  que	  eu	  o	  conheci	  melhor,	  a	  sua	  fase	  final,	  dos	  seus	  últimos	  dez	  

anos,	  ele	  completava	  todo	  o	  seu	  trabalho	  na	  oficina.	  Tinha	  estabelecido	  uma	  

espécie	  de	  irmandade	  com	  a	  gráfica	  Manuel	  A.	  Pacheco,	  e	  o	  Sr.	  João	  

Gonçalves	  era	  uma	  espécie	  de	  extensão	  do	  Sebastião.	  Ele	  ia	  para	  lá	  com	  as	  

maquetes	  e	  o	  trabalho	  ia-‐se	  fazendo.	  Uma	  equipe	  de	  pessoas,	  como	  

retocadores	  e	  etc.	  acompanhava-‐o.	  Ele	  levava	  os	  elementos	  base,	  se	  não	  

estivesse	  satisfeito,	  ia	  buscar	  outros	  elementos,	  e	  ali	  eram	  fotografados,	  

misturados,	  combinados...	  Na	  própria	  máquina	  iam-‐se	  compondo,	  e	  se	  as	  

coisas	  não	  estivessem	  a	  resultar	  bem	  faziam-‐se	  alterações,	  como	  meter	  mais	  

uma	  cor,	  mais	  um	  elemento,	  mais	  uma	  trama,	  um	  fundo,	  alterava-‐se	  qualquer	  

coisa.	  	  

A	  dada	  altura	  era	  usual	  (e	  eu	  também	  utilizei	  isso)	  pôr	  uma	  moldura	  à	  volta	  

dos	  cartazes	  e	  depois,	  dentro	  da	  moldura,	  uma	  outra.	  Isso	  tinha	  grandes	  

problemas	  técnicos,	  relacionados	  com	  a	  distribuição	  da	  tinta.	  No	  encontro	  da	  

barra	  horizontal	  com	  a	  vertical,	  gerava	  uma	  linha	  que	  era	  muito	  difícil	  de	  

disfarçar.	  Ele	  tinha	  consciência	  deste	  aspecto	  técnico	  e	  conseguia	  superá-‐lo	  

com	  truques	  de	  oficina	  com	  as	  rolagens.	  Mas	  a	  dada	  altura,	  quebra	  esta	  

maneira	  de	  fazer.	  Num	  daqueles	  cartazes	  abstractos	  para	  o	  dia	  Internacional	  

dos	  Museus,	  ele	  “rompe”	  a	  moldura.	  Ele	  tinha	  consciência	  de	  que	  estava	  a	  

romper	  com	  regras,	  mas	  não	  era	  fácil	  de	  perceber	  se	  aquilo	  era	  um	  efeito	  
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intuitivo,	  surgido	  do	  acaso,	  ou	  se	  era	  intencional	  para	  resolver	  o	  problema	  

técnico.	  

No	  cartaz	  para	  o	  Piccolo	  Teatro	  di	  Milano,	  (esta	  fotografia	  que	  aparece	  junta	  

no	  catálogo)	  estava	  relacionada	  com	  este	  trabalho.	  O	  arlequim	  tem	  um	  fato	  

característico.	  Ele	  recupera	  esta	  geometria,	  metódica	  e	  pacientemente,	  e	  a	  

cara	  deste	  arlequim	  é	  feita	  minuciosamente,	  extremamente	  bem	  desenhada,	  

bem	  conseguida,	  mas	  não	  resultante	  da	  espontaneidade.	  

No	  cartaz	  para	  o	  Festival	  de	  Música	  de	  Lisboa,	  que	  eu	  assisti	  o	  Sebastião	  

Rodrigues	  	  a	  realizar,	  ele	  utiliza	  este	  sol.	  Lisboa	  encheu-‐se	  desta	  imagem	  de	  

alto	  a	  baixo,	  o	  que	  deu	  um	  efeito	  excelente.	  E	  eu	  não	  sei	  até	  que	  ponto	  

Sebastião	  Rodrigues	  tinha	  consciência	  da	  utilização	  recorrente	  destes	  

elementos.	  

Por	  exemplo,	  para	  a	  capa	  Poesias	  Completas	  de	  António	  Gedeão.	  Esta	  capa	  é	  

muito	  bonita,	  mas	  podia	  ser	  a	  capa	  de	  qualquer	  coisa.	  

Na	  capa	  para	  Angola	  Angolê	  Angolama,	  ele	  atribui	  uma	  linguagem	  

semelhante	  à	  arte	  africana	  a	  uns	  pássaros.	  

Mais	  do	  que	  um	  estilo,	  há	  elementos	  recorrentes.	  

Neste	  livro	  do	  Rómulo	  de	  Carvalho	  (Ciências	  da	  Natureza)	  utiliza	  um	  sol	  

outra	  vez...	  	  

Neste	  cartaz	  do	  teatro	  grego,	  ele	  utiliza	  um	  elemento	  grego,	  mas	  tratou-‐o	  

com	  muita	  inteligência.	  

Aqui	  no	  cartaz	  para	  o	  Festival	  de	  Música	  (1969)	  já	  não	  há	  o	  mesmo	  espanto.	  

É	  utilizado	  um	  elemento	  semi-‐musical	  relacionado	  com	  um	  violoncelo,	  com	  

um	  violino,	  com	  qualquer	  coisa,	  não	  se	  sabe	  bem	  a	  proveniência.	  Quando	  é	  a	  

guitarra	  (Festival	  Internacional	  de	  Guitarras)	  também	  faz	  um	  tratamento	  

absolutamente	  impecável.	  No	  cartaz	  da	  feira	  da	  Golegã,	  aquele	  cavalo	  é	  um	  

espectáculo.	  

Eu	  assisti	  o	  Sebastião	  a	  fazer	  este	  trabalho	  “A	  arte	  de	  ontem	  hoje”.	  Esta	  

transposição	  para	  uma	  caixa	  de	  fósforos...	  não	  se	  percebe	  porque	  foi	  buscar	  

uma	  caixa	  de	  fósforos.	  

Depois	  há	  trabalhos	  em	  que	  se	  reconhece	  mais	  facilmente	  uma	  

intencionalidade,	  como	  por	  exemplo,	  neste	  sobre	  o	  século	  XIX.	   	  

	  

- Que características considera que definiam o estilo de SR? 

Sobretudo	  o	  rigor,	  a	  noção	  do	  projecto	  certo	  no	  momento	  certo,	  

independentemente	  das	  contradições	  que	  podiam	  existir,	  o	  esmero	  levado	  ao	  

extremo	  e	  a	  noção	  de	  que	  o	  projecto	  não	  terminava	  na	  maquete,	  que	  era	  no	  

fabrico	  (como	  ele	  costumava	  dizer)	  que	  as	  coisas	  realmente	  terminavam.	  	  

É	  uma	  personalidade	  ímpar	  da	  cultura	  portuguesa,	  que	  embora	  esteja	  
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plenamente	  inserido	  nesta	  cultura,	  é	  muito	  transversal	  e	  ao	  mesmo	  tempo,	  

tem	  um	  conjunto	  de	  coisas	  que	  nós,	  como	  portugueses,	  reconhecemos	  como	  

sendo	  de	  origem	  portuguesa.	  E	  nesse	  aspecto	  é	  excepcional.	  

	  

- E acha que era isso que fazia com que o trabalho de SR se 

distinguisse do trabalho dos outros designers da época? 

Há	  outras	  características	  que	  eu	  considero	  que	  também	  o	  distinguiam.	  Há	  um	  

grau	  de	  imprevisibilidade.	  Quando	  se	  encomendava	  ao	  Sebastião	  nunca	  se	  

sabia	  o	  que	  é	  que	  vinha.	  Mas	  o	  que	  vinha	  era	  sempre	  mais	  inesperadamente	  

melhor	  do	  que	  toda	  a	  espectativa.	  

Por	  exemplo,	  estou	  olhar	  para	  estas	  capas	  “V	  Salão	  dos	  novíssimos”	  e	  “VI	  

Salão	  dos	  Novíssimos”.	  Não	  existia	  nada	  para	  pôr	  nesta	  capa.	  Não	  se	  podia	  

reproduzir	  o	  quadro	  de	  ninguém,	  e	  definir	  “Salão	  dos	  Novíssimos”	  era	  muito	  

difícil,	  mas	  de	  facto	  olha-‐se	  para	  as	  capas	  e	  as	  soluções	  são	  completamente	  

adequadas,	  completamente	  imprevisíveis,	  e	  inovadoras,	  sem	  fazer	  nenhuma	  

ruptura	  agressiva.	  Ele	  nunca	  foi	  uma	  pessoa	  que	  agredisse.	  	  

Por	  exemplo,	  hoje	  em	  dia	  há	  um	  artista	  muito	  famoso,	  Damien	  Hirst,	  que	  faz	  

umas	  coisas	  que	  pretendem	  chocar.	  O	  Sebastião	  não	  era	  para	  agredir,	  era	  

para	  surpreender.	  Mesmo	  do	  ponto	  de	  vista	  pessoal,	  não	  se	  exaltava.	  Quando	  

chegava	  a	  um	  ponto	  de	  ruptura,	  parava	  e	  dizia	  “aqui	  terminou	  a	  conversa”,	  

sem	  grandes	  manifestações.	  Em	  geral,	  era	  uma	  pessoa	  muito	  dócil,	  amável,	  

uma	  pessoa	  de	  quem	  se	  gosta	  de	  tomar	  conta,	  com	  um	  olhar	  muito	  vivo	  e	  

inteligente.	  (Eu	  próprio	  tomei	  conta	  do	  Sebastião	  a	  dada	  altura).	  

Mas	  voltando	  à	  capacidade	  de	  surpreender,	  ele	  tinha	  essa	  capacidade.	  E	  tinha	  

também	  uma	  hipersensibilidade	  para	  o	  uso	  da	  palavra,	  para	  a	  tipografia,	  

para	  o	  manipular	  da	  palavra,	  para	  a	  escolha	  apropriada	  e	  também	  para	  o	  uso	  

da	  cor.	  

Muitas	  vezes	  falávamos	  da	  cor	  e	  dos	  pintores.	  Por	  exemplo,	  se	  se	  observar	  

Velasquez	  (que	  é	  um	  caso	  muito	  citado)	  ao	  pormenor,	  pode	  observar-‐se	  que	  

ele	  usa	  muito	  poucas	  tonalidades,	  e	  não	  há	  encarnados,	  há	  castanhos	  que	  por	  

contraste	  assumem	  tonalidades	  encarnadas.	  Não	  há	  quase	  brancos,	  mas	  os	  

contrastes	  originam	  brancos.	  Sebastião	  Rodrigues	  também	  tinha	  muito	  

cuidado	  com	  as	  agressões	  cromáticas.	  Ele	  temperava	  as	  tonalidades,	  

raramente	  fazia	  uma	  ruptura	  de	  um	  branco	  sobre	  um	  preto.	  Cortava	  sempre	  

esses	  contrastes.	  
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4. Influências 

sobre gerações 

posteriores 

- Considera que o trabalho de SR influenciou as gerações posteriores? De que 

modo? 

O	  Sebastião	  teve	  uma	  influência	  enorme	  sobre	  todos	  nós,	  a	  começar	  pela	  minha	  geração	  e	  

penso	  que	  em	  todas	  as	  pessoas	  que	  nos	  sucedem.	  

A	  mim	  influenciou-‐me	  em	  diversos	  factores.	  Não	  com	  a	  minha	  parte	  mais	  ilustrativa,	  mas	  na	  

tipografia,	  no	  esmero,	  no	  rigor	  oficinal,	  na	  seriedade	  do	  trabalho.	  E	  estas	  coisas	  são	  por	  

vezes	  mais	  importantes	  do	  que	  propriamente	  uma	  influência	  de	  estilo	  ou	  de	  desenho.	  É	  

claro	  que	  há	  influências	  directas.	  Por	  exemplo,	  relativamente	  a	  fundos,	  fiz	  coisas	  

directamente	  influenciadas	  por	  ele,	  embora	  nunca	  tenha	  chegado	  ao	  seu	  nível.	  

Mas	  acho	  que	  exerceu	  uma	  influência	  grande	  até	  sobre,	  por	  exemplo,	  os	  TVM	  designers	  e	  

imensas	  outras	  pessoas.	  E	  penso	  que	  há	  hoje	  em	  dia	  uma	  clara	  consciência	  em	  todas	  as	  

gerações	  de	  que	  houve	  ali	  um	  episódio	  muito	  especial	  no	  design	  de	  comunicação	  em	  

Portugal,	  que	  foi	  Sebastião	  Rodrigues.	  

Finalização - Há mais alguma informação que queira referir? 

Sebastião	  Rodrigues	  era	  uma	  figura	  ascética,	  que	  vivia	  fechado	  no	  seu	  atelier,	  gostava	  de	  

conviver	  e	  falar	  destes	  assuntos	  (do	  design),	  mas	  só	  com	  um	  grupo	  de	  pessoas	  de	  quem	  ele	  

gostava.	  Era	  uma	  pessoa	  que	  tinha	  um	  certo	  receio	  do	  mundo	  em	  geral,	  não	  gostava	  de	  

andar	  de	  automóvel,	  nunca	  guiou,	  nunca	  andou	  de	  avião.	  Ao	  mesmo	  tempo	  era	  um	  bon	  

vivant,	  que	  gostava	  de	  comer...	  

Para	  aquilo	  que	  era	  o	  meu	  ritmo,	  era	  uma	  pessoa	  para	  quem	  o	  tempo	  não	  existia.	  Ele	  

começava	  a	  falar	  e	  ficava	  a	  falar	  a	  tarde	  toda...	  

	  



RODRIGUES, Sebastão. Entrevista dada à RTP. Lisboa: 1966. [entrevista em vídeo] 

 

Entrevista RTP a Sebastião Rodrigues 
Transcrição da entrevista de Sebastião Rodrigues à RTP [cerca de 1966] 

	  

O	  ponto	  de	  partida	  do	  meu	  trabalho	  é	  sempre	  a	  comunicação.	  

Por	  exemplo,	  para	  um	  cartaz	  ou	  exposição,	  dão-‐me	  determinados	  elementos	  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.	  (creio	  eu,	  que	  se	  pode	  dizer	  desta	  

maneira).	  

	  

Dentro	  disto	  há	  muita	  interpretação	  pessoal,	  sempre...	  poderá	  não	  ser	  a	  melhor	  solução,	  porque	  

há	  sempre	  “milhentas”	  soluções	  para	  um	  problema.	  Aí	  entra	  o	  que	  chamo	  o	  jogo,	  que	  é	  o	  hino	  às	  

artes.	  

	  

Por	  exemplo,	  o	  oleiro	  popular	  faz	  a	  bilha	  que	  funciona	  perfeitamente.	  Depois	  ele	  um	  dia	  lembra-‐

se	  e	  começa	  a	  pintar	  umas	  flores	  na	  bilha.	  É	  evidente	  que	  essa	  decoração,	  essa	  ornamentação,	  não	  

interfere	  na	  função	  da	  bilha.	  Torna	  é	  a	  bilha	  mais	  bonita,	  mais	  cativante.	  No	  meu	  trabalho	  isso	  

acontece	  exactamente	  da	  mesma	  maneira:	  

	  

Num	  cartaz,	  numa	  capa,	  numa	  exposição.	  E	  continua	  a	  ser,	  para	  alem	  de	  ser	  necessário	  comunicar	  

de	  uma	  forma	  clara,	  o	  resto	  é	  jogo,	  é	  brincadeira,	  mas	  brincadeira	  com	  uma	  função.	  

	  

Posso	  exemplificar	  com	  alguns	  cartazes	  a	  minha	  maneira	  de	  trabalhar.	  

O	  caso	  concreto	  que	  é,	  por	  exemplo,	  organizar	  nesta	  superfície	  de	  90	  cm	  por	  	  1,20	  m,	  uma	  

comunicação,	  que	  é	  uma	  exposição	  de	  arte	  do	  índio	  brasileiro.	  

Organizar	  nesta	  superfície	  com	  um	  elemento	  retirado,	  um	  pormenor	  de	  uma	  decoração	  índia	  

feito	  numa	  cerâmica,	  e	  o	  texto	  respectivo,	  isto	  é:	  título	  da	  exposição,	  entidades	  organizadoras	  e	  

local	  onde	  é	  feita	  a	  exibição.	  

Ora	  creio	  que	  com	  estes	  elementos	  e	  dentro	  desta	  superfície,	  tentou-‐se	  dar	  o	  maior	  equilíbrio	  

possível,	  através	  do	  elemento,	  integrar	  as	  pessoas	  dentro	  do	  contexto	  da	  exposição,	  utilizando	  a	  

maior	  sobriedade	  possível,	  a	  maior	  simplicidade.	  (...)	  tentar	  que	  fosse	  legível	  sob	  todos	  os	  

aspectos.	  Utilizando	  simplesmente	  duas	  cores,	  que	  aliás	  são	  as	  cores	  que	  os	  índios	  brasileiros	  

usam	  que	  é	  o	  negro	  e	  um	  castanho.	  

	  



Outro	  caso	  é	  um	  cartaz	  que	  anuncia	  um	  espectáculo	  teatral.	  A	  mesma	  linha	  de	  critério,	  de	  clareza	  

nos	  títulos	  e	  um	  elemento	  que	  funciona	  exactamente	  como	  no	  cartaz	  anterior.	  Neste	  caso	  com	  

mais	  cores	  porque	  realmente	  o	  motivo	  se	  prestava...	  é	  o	  clássico	  arlequim.	  	  

Eu	  creio	  que,	  em	  relação	  a	  cartazes,	  quanto	  menos	  confusão	  na	  organização	  dos	  elementos	  

houver,	  mais	  legível	  e	  mais	  funcional	  ele	  se	  tornará	  perante	  o	  público.	  

	  

Para	  conceber	  um	  cartaz	  tento	  integrar-‐me	  dentro	  do	  espírito	  das	  obras.	  Depois	  escolho	  uns	  

motivos	  (como	  por	  exemplo	  estes	  do	  cartaz	  do	  índio	  brasileiro)	  e	  sobre	  esses	  motivos	  trabalho	  

sucessivamente	  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	  tentativas	  que	  não	  resultaram...	  até	  que	  cheguei	  a	  um	  princípio	  que	  me	  pareceu	  

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...	  finalmente	  pronto	  esse	  motivo	  para	  ir	  para	  a	  arte	  final,	  digamos...	  para	  ir	  para	  o	  fabrico.	  

	  

Nas	  capas	  dos	  livros,	  para	  alem	  também	  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	  interpretação	  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,	  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.	  

	  

Em	  relação	  à	  estrutura	  interior	  do	  livro...	  pouco	  tenho	  feito	  em	  obras	  de	  ficção,	  mas	  mais	  em	  

catálogos	  de	  exposições.	  Aí	  o	  trabalho	  é	  mais	  uma	  arquitectura	  tipográfica,	  um	  desenho	  

tipográfico	  dos	  textos.	  O	  estudo	  do	  formato,	  e	  toda	  a	  paginação	  das	  ilustrações.	  

Quanto	  à	  estrutura	  interior	  do	  livro	  pouco	  tenho	  feito	  em	  obras	  de	  ficção.	  Tenho	  trabalhado	  

sobretudo	  mais	  em	  catálogos	  de	  exposições.	  Como	  por	  exemplo	  este	  que	  foi	  da	  exposição	  da	  

retrospectiva	  do	  pintor	  Eduardo	  Viana.	  Os	  problemas	  que	  surgem	  neste	  tipo	  de	  trabalho	  são:	  

receber	  os	  textos,	  fazer	  o	  respectivo	  desenho	  tipográfico,	  para	  os	  compositores	  o	  seguirem...	  

depois	  a	  paginação	  de	  toda	  a	  ilustração,	  e	  por	  fim,	  a	  assistência	  ao	  fabrico.	  Isto	  é:	  saber	  se	  

realmente	  os	  compositores	  seguiram	  o	  desenho	  tipográfico,	  saber	  se	  as	  gravuras	  estão	  com	  boa	  

qualidade	  de	  impressão,	  e	  se	  finalmente	  o	  livro	  é	  bem	  acabado	  e	  corresponde	  inteiramente	  aos	  

estudos	  anteriores.	  

	  Alem	  deste	  há	  outros	  tipos	  de	  catálogo	  que,	  consoante	  o	  tipo	  da	  exposição,	  (...)	  o	  fundamental	  é	  o	  

desenho	  tipográfico.	  Creio	  que	  é	  um	  aspecto	  muito	  importante	  no	  interior	  do	  livro.	  

	  



Falando	  de	  exposições	  a	  experiência	  tem-‐me	  ensinado	  que	  existem	  dois	  caminhos.	  Um	  a	  

exposição	  espectáculo.	  Em	  que	  é	  sempre	  um	  trabalho	  de	  equipa,	  em	  que	  podem	  intervir	  gráficos,	  

decoradores,	  arquitectos,	  homens	  do	  cinema,	  homens	  da	  rádio,	  enfim...	  deverá	  ser	  uma	  	  equipa	  

muito	  complexa.	  E	  uma	  exposição	  desse	  tipo	  terá	  que	  ter	  quase	  uma	  articulação	  de	  sequência	  

cinematográfica.	  Isto	  é	  o	  que	  eu	  penso	  da	  exposição	  espectáculo.	  

A	  outra	  solução	  é	  o	  documentário	  gráfico.	  Que	  me	  parece	  que	  é	  um	  pouco	  como	  uma	  história	  em	  

quadradinhos,	  em	  grande	  e	  distribuída	  numa	  sala.	  Aí	  entra	  bem	  mais	  o	  gráfico	  e	  não	  é	  muito	  

importante	  aquela	  equipa	  completa,	  ou	  tão	  complexa	  como	  na	  exposição	  espectáculo.	  

É	  exactamente	  uma	  exposição	  documentário	  gráfico	  aquilo	  que	  neste	  momento	  estou	  a	  fazer.	  Em	  

setenta	  painéis	  modulados	  tenho	  que	  desenvolver,	  para	  um	  público	  heterogéneo,	  um	  tema:	  o	  

turismo.	  

Para	  isso	  utilizei	  uns	  textos,	  imagens	  fotográficas	  e	  ilustrações	  e	  outros	  grafismos,	  tais	  como	  por	  

exemplo,	  estas	  formas	  que	  hoje	  estão	  muito	  em	  voga	  e	  que	  são	  formas	  dinâmicas,	  para	  resolver	  

determinados	  problemas	  que	  hoje	  se	  põem.	  Como	  por	  exemplo	  também,	  esta	  ilustração	  retirada	  

da	  nossa	  arte	  popular	  alentejana...	  que	  nos	  vai	  resolver	  um	  problema	  de	  um	  painel,	  respeitante	  à	  

hospitalidade.	  

Aliás	  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-‐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,	  

oleiros,	  bonequeiros,	  cesteiros,	  etc.	  

Tem	  servido	  muito	  ao	  meu	  trabalho	  esses	  contactos	  que	  eu	  tenho	  mantido	  ao	  longo	  dos	  anos	  com	  

essas	  pessoas.	  

	  

Nasci	  no	  Dafundo	  em	  1929.	  O	  meu	  pai	  era	  empregado	  num	  jornal	  diário,	  e	  por	  isso	  desde	  muito	  

cedo	  estive	  em	  contacto	  com	  problemas	  gráficos.	  Daí	  talvez	  tivesse	  acontecido	  a	  minha	  profissão.	  	  

Lembro	  com	  saudade	  a	  minha	  infância	  e	  hoje	  sinto	  como	  é	  importante	  essa	  parte	  da	  minha	  vida.	  

Frequentei	  a	  escola	  industrial	  Marquês	  de	  Pombal	  e	  aos	  14	  anos	  comecei	  a	  trabalhar	  num	  

escritório.	  Em	  1946	  ingressei	  numa	  agência	  de	  publicidade	  onde	  estive	  um	  ano.	  A	  partir	  daí	  cá	  

tenho	  andado	  tentando	  sempre	  fazer	  as	  coisas	  o	  melhor	  possível.	  

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.	  

Isso	  também	  será	  a	  melhor	  maneira	  de	  corrigir	  alguns	  aspectos	  desagradáveis	  que	  surgem	  nesta	  

actividade,	  tais	  como	  os	  compromissos	  sem	  método	  e	  as	  modas.	  

	  

A	  experiência	  aconselhou-‐me	  a	  viver	  o	  presente	  não	  como	  uma	  actualização	  do	  passado	  mas	  

como	  uma	  passagem	  para	  o	  futuro.	  Nós	  para	  vivermos	  precisamos	  de	  saber	  viver	  a	  rotina,	  mas,	  

dando	  um	  ar	  da	  nossa	  graça	  isso	  quase	  sempre	  é	  tremendamente	  difícil.	  E	  no	  entanto,	  é	  

agradável,	  porque	  é	  bom	  estar	  com	  as	  pessoas.	  



Fazer	  um	  cartaz,	  uma	  capa,	  um	  livro	  ou	  um	  simples	  título,	  é	  um	  meio	  de	  estar	  com	  as	  pessoas,	  de	  

comunicar...	  e	  também	  de	  ganhar	  a	  vida.	  

Após	  27	  anos	  de	  trabalho,	  creio	  que	  não	  errei	  na	  profissão.	  Tive	  bastantes	  oportunidades,	  fiz	  

viagens	  de	  estudo	  e	  de	  trabalho.	  Trabalhos	  meus	  foram	  publicados	  em	  Portugal	  e	  no	  estrangeiro.	  

Também	  ganhei	  alguns	  prémios	  aqui	  e	  no	  estrangeiro.	  E	  realmente	  isso	  foi	  bastante	  agradável.	  

Vamos	  a	  ver	  se	  consigo	  continuar	  a	  estar	  vivo.	  Para	  isso	  conto	  com	  a	  minha	  infância,	  com	  as	  

pessoas,	  e	  com	  as	  pequenas	  vitórias	  e	  derrotas	  do	  dia	  a	  dia.	  
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	  (...)	  Sempre	  design	  houve	  em	  Portugal...	  o	  artesanato.	  Mas	  em	  termos	  urbanos	  foi	  aqui	  na	  cidade,	  Porto	  e	  

Lisboa...	  	  

Ainda	  está	  por	  fazer,	  a	  história	  da	  nossa	  tipografia,	  o	  nosso	  design	  tipográfico.	  Há	  um	  hiato	  enorme	  de	  

150	  anos	  que	  não	  está	  investigado.	  Porque,	  a	  partir	  do	  princípio	  do	  século,	  quando	  apareceram	  o	  Almada	  

ou	  o	  Barradas,	  pode-‐se	  detectar	  qualquer	  coisa.	  Daí	  para	  trás,	  que	  eu	  saiba	  ninguém	  investigou.	  	  

Há	  aquela	  instituição	  da	  Imprensa	  Nacional	  ligada	  à	  BN,	  que	  até	  determinada	  altura,	  vale	  a	  pena	  ver	  

coisas	  que	  publicaram.	  São	  coisas	  com	  200	  anos.	  Na	  BN	  há	  muitas	  coisas,	  porque	  as	  coisas	  régias	  na	  

altura,	  e	  ainda	  hoje	  (hoje	  não	  são	  régias,	  são	  republicanas)	  têm	  que	  fazer	  o	  depósito.	  

Quando	  fiz	  a	  exposição	  do	  Código	  Civil,	  em	  1969,	  tive	  muito	  material	  desse.	  O	  Diário	  do	  Governo	  dessa	  

altura	  tinha	  uma	  composição	  muito	  melhor	  do	  que	  hoje	  em	  dia.	  Naquela	  altura	  era	  requintadíssimo,	  até	  

tinha	  anúncios.	  (...)	  Havíamos	  de	  ver	  esse	  material.	  

Até	  tenho	  aqui	  uma	  coisa	  dessa	  altura,	  uma	  revista	  de	  1912,	  que	  é	  um	  álbum	  das	  casas	  recomendadas	  de	  

Lisboa.	  1912	  foi	  dois	  anos	  depois	  da	  revolução	  republicana.	  Sabemos	  que	  foi	  impresso	  no	  anuário	  

nacional	  mas	  quem	  compôs,	  desconhece-‐se.	  Houve	  alguém	  que	  dirigiu	  esta	  obra.	  Com	  estes	  anúncios	  

todos	  requintadamente	  compostos...	  Há	  uns	  espectaculares!	  Umas	  invenções.	  Até	  vem	  aqui	  o	  pai	  do	  Palla.	  

O	  pai	  do	  Palla	  é	  cabeleireiro	  de	  teatro.	  “Victor	  Manuel,	  cabeleireiro	  de	  todos	  os	  teatros	  de	  Lisboa”.	  E	  o	  

Victor	  é	  vagamente	  parecido	  com	  ele.	  	  	  

VM:	  Espantoso.	  Quanto	  é	  que	  te	  custou	  esse	  livro?	  

Sebastião	  Rodrigues:	  70$00,	  ou	  assim...	  

MT:	  como	  é	  que	  o	  livro	  se	  chama?	  

SR:	  Álbum	  de	  Casas	  Recomendadas	  de	  Lisboa.	  São	  anúncios...	  (...)	  

Isto	  é	  um	  exemplo	  de	  tipografia	  anónima,	  que	  era	  um	  campo	  a	  ser	  explorado.	  (...)	  

VM:	  Chegaste	  a	  trabalhar	  na	  Exposição	  do	  Mundo	  Português?	  

SR:	  Não,	  eu	  nessa	  altura	  tinha	  onze	  anos,	  devia	  estar	  a	  fazer	  o	  exame	  da	  4.ª	  classe.	  Eu	  vi	  foi	  a	  Exposição	  do	  

Muno	  Português.	  Nós	  morávamos	  em	  Linda	  a	  Pastora,	  e	  em	  1940	  fomos	  morar	  para	  Belém,	  ainda	  aquilo	  

estava	  em	  construção.	  

Quem	  trabalhou	  foi	  o	  Manuel	  Rodrigues.	  Nós	  tínhamos	  uma	  diferença	  de,	  creio	  que	  seis	  anos.	  E	  o	  Manuel	  

Rodrigues	  trabalhou	  com	  o	  António	  Martins	  Sampaio,	  tio	  do	  João	  Sampaio.	  O	  Ticiano	  Violante,	  o	  Roberto	  

de	  Araújo,	  o	  Artur	  Jorge,	  a	  Maria	  Keil,	  a	  Estrela	  Faria...	  

MT:	  Começou	  por	  fazer	  pintura...	  
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SR:	  Eu	  comecei	  a	  trabalhar	  tinha	  treze	  anos,	  porque	  naquela	  altura	  a	  vida	  não	  era	  fácil,	  nós	  éramos	  seis	  

irmãos,	  e	  o	  meu	  pai	  mandou	  trabalhar	  os	  dois	  mais	  velhos,	  eu	  e	  a	  minha	  irmã.	  Era	  normal.	  	  

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	  Magalhães,	  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.	  Esteve	  um	  ano	  

lá	  e	  depois	  passou	  para...	  ele	  vivia	  na	  Rua	  dos	  Lusíadas.	  Devemos	  ter	  mais	  ou	  menos	  a	  mesma	  idade.	  

E	  depois	  fui	  trabalhar	  para	  uma	  empresa	  sueca	  que	  ainda	  hoje	  existe,	  que	  é	  a	  Electrolux,	  que	  na	  altura	  em	  

plena	  guerra,	  recebia	  as	  aspiradoras,	  as	  enceradoras,	  etc.,	  e	  eu	  tinha	  que	  ir	  aos	  consulados	  todos,	  porque	  

havia	  umas	  listas	  de	  quem	  recebia	  os	  aparelhos	  (os	  que	  recebiam	  via	  Alemanha,	  via	  França,	  via	  América)	  

e	  eu	  tinha	  que	  tratar	  desse	  expediente	  para	  além	  do	  expediente	  geral.	  Estive	  lá	  três	  anos.	  E	  nessa	  altura,	  

com	  os	  professores	  de	  desenho	  que	  tive,	  impecáveis,	  tive	  as	  bases	  suficientes	  para	  começar.	  	  

Então,	  um	  dia	  organizei	  um	  portfólio	  que	  tinha	  com	  desenhos	  meus	  e	  coisas	  para	  a	  publicidade,	  e	  fui	  à	  

APA.	  Mais	  tarde	  mandaram-‐me	  chamar.	  Eu	  ganhava	  naquela	  altura	  300$00	  da	  Electrolux,	  e	  eles	  

ofereceram-‐me	  500$00	  por	  mês,	  o	  que	  era	  um	  grande	  ordenado.	  

Mas	  aquilo	  também	  só	  durou	  um	  ano,	  porque	  aquela	  agência	  teve	  falências	  sucessivas.	  (...)	  E	  aí	  conheci	  a	  

equipa	  da	  APA	  da	  altura:	  o	  Alberto	  Cardoso,	  o	  José	  Mendes,	  Marques	  Vitais	  (?)	  (	  10:45),	  o	  Artur	  Jorge	  que	  

está	  no	  Brasil,	  o	  Manuel	  Rodrigues,	  o	  Figueiredo...	  

E	  passaram	  por	  lá	  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	  centro...	  muita	  

gente	  passou	  por	  lá,	  porque	  aquilo	  de	  facto	  era	  uma	  escola.	  

VM:	  Quando	  eles	  começaram	  tinham	  aqueles	  programas	  de	  rádio	  e	  o	  Jornal	  da	  APA	  e,	  como	  não	  havia	  

televisão	  na	  altura,	  tinham	  um	  programa	  ao	  vivo	  –	  onde	  se	  estreou	  o	  grande	  locutor	  Luís	  Filipe	  Costa...	  e	  o	  

Igrejas	  Caeiro	  tinha	  “Os	  Companheiros	  da	  Alegria”	  um	  pouco	  mais	  tarde...	  	  

SR:	  Isso	  já	  foi	  quando	  o	  Igrejas	  Caeiro	  foi	  corrido	  da	  Emissora	  Nacional	  por	  ter	  elogiado	  o	  negro...	  

E	  depois	  eu	  saí	  da	  APA,	  eu	  e	  mais	  uma	  série	  deles,	  inclusive	  o	  Manuel	  [Rodrigues].	  

Estive	  um	  ano	  na	  APA,	  de	  1946	  a	  1947.	  

Depois	  em	  47,	  quando	  saí	  da	  APA,	  tinha	  18	  anos...	  havia	  um	  angariador	  da	  APA	  	  que	  tinha	  um	  nego	  cio	  

paralelo.	  Tinha	  o	  mesmo	  negócio	  da	  publicidade,	  mas	  para	  ele.	  E	  também	  trabalhava	  para	  a	  Império.	  E	  

quando	  eu	  saí,	  ele	  disse	  que	  me	  entregava	  trabalho	  a	  mim.	  E	  então	  trabalhei.	  Comecei	  a	  fazer	  embalagens	  

(...)	  depois	  fiquei	  também	  a	  fazer	  pequenos	  biscates	  para	  o	  Manuel	  Rodrigues	  e	  depois	  caímos	  os	  dois	  na	  

Câmara	  Municipal,	  por	  via	  José	  Espinho,	  que	  tinha	  começado	  a	  trabalhar	  para	  a	  grande	  exposição	  das	  

obras	  públicas	  portuguesas,	  uma	  coisa	  bestialmente	  fascista.	  Foi	  no	  Instituto	  Superior	  Técnico.	  Onde	  

estava	  já	  o	  Daciano	  a	  trabalhar	  em	  equipa	  com	  o	  Abreu	  Lima,	  o	  pegador	  de	  toiros.	  (São	  dois	  irmãos,	  O	  

Manuel	  e	  o	  João	  Paulo.	  O	  que	  está	  na	  Escola	  António	  Arroio	  é	  o	  Manuel,	  que	  foi	  pegador	  de	  toiros).	  Ele	  e	  o	  

Daciano	  eram	  os	  dois	  capangas,	  no	  bom	  sentido,	  do	  Frederico	  George.	  	  

Eu	  continuei	  ligado	  ao	  Manuel	  Rodrigues	  fazendo	  aqueles	  pequenos	  biscates,	  mas	  era	  uma	  coisa	  

totalmente	  marginal...	  e	  ele	  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	  ele	  perguntou	  se	  eu	  queria	  

entrar	  naquilo	  com	  ele.	  Eu	  disse	  de	  caras	  que	  sim.	  
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Entretanto	  meteram-‐se	  coisas	  na	  feira	  popular,	  aqueles	  pavilhões	  “manhosos”	  que	  fazíamos.	  A	  Feira	  

Popular	  onde	  hoje	  é	  a	  Gulbenkian...	  (o	  que	  eu	  brinquei	  ali).	  Aqueles	  pavilhões	  do	  vinho	  do	  Porto,	  da	  Junta	  

das	  Frutas...	  	  

E	  então	  aceitámos,	  e	  tivemos	  o	  dito	  atelier	  na	  Rua	  da	  Rosa	  durante	  quase	  2	  anos.	  Depois	  passámos	  para	  

cima	  do	  Solar	  do	  Vinho	  do	  Porto.	  Estivemos	  juntos	  quase	  30	  anos...	  

VM:	  Tu	  eras	  grande	  amigo	  do	  Manuel...	  

SR:	  Sim,	  Nós	  tínhamos	  cinco	  anos	  de	  diferença.	  Eu	  conheci-‐o	  até	  às	  últimas	  férias,	  em	  que	  estivemos	  

juntos	  no	  Algarve.	  Eu	  vim	  uma	  semana	  antes.	  E	  uma	  semana	  depois,	  falou-‐me	  o	  Conceição	  [Silva]	  de	  

madrugada,	  a	  dizer	  que	  ele	  tinha	  tido	  um	  desastre.	  Foram	  trinta	  anos,	  muito	  embora	  eu	  já	  fosse	  

independente.	  

Entretanto,	  por	  volta	  de	  1956/57,	  eu	  tinha	  começado	  a	  trabalhar	  para	  o	  MNAA,	  com	  a	  Maria	  José	  de	  

Mendonça,	  que	  foi	  buscar-‐me	  ao	  Serviço	  de	  Belas	  Artes	  [da	  FCG]	  (aliás,	  esteve	  lá	  pouco	  tempo	  porque	  se	  

zangou	  com	  o	  Dr.	  José	  Azeredo	  Perdigão,	  porque	  eram	  os	  dois	  iguais).	  	  

MT:	  Em	  1956	  esteve	  no	  Salão	  dos	  pintores.	  

VM:	  Mas	  aí	  estavas	  como	  pintor...	  

SR:	  Sim,	  com	  o	  Azevedo,	  o	  Nuno	  Sampaio...	  Eu	  expus	  duas	  vezes	  na	  Geral	  de	  Artes	  Plásticas,	  e	  na	  1.ª	  e	  2.ª	  

da	  Gulbenkian.	  Porque	  naquela	  altura	  eu	  tinha	  arranjado	  um	  estatuto,	  com	  todos	  os	  meus	  colegas...	  um	  

estatuto	  tácito.	  Se	  expusesse	  umas	  telas	  no	  SNI,	  não	  me	  chagavam.	  Mas	  ninguém	  chagava.	  Só	  o	  Vespeira,	  

às	  vezes,	  é	  que	  dava	  umas	  facadinhas.	  Divertiam-‐me.	  

Depois,	  a	  partir	  daí,	  fizemos	  muitas	  exposições	  no	  estrangeiro.	  Em	  1954	  em	  São	  Paulo,	  foi	  o	  centenário	  da	  

fundação	  de	  São	  Paulo.	  

VM:	  Quem	  é	  que	  lá	  estava?	  Com	  quem	  é	  que	  fizeste	  isso?	  

SR:	  Com	  o	  Manuel	  Rodrigues	  e	  com	  o	  Vasco	  Lapa,	  que	  naquela	  altura	  o	  Manuel	  Rodrigues	  tinha	  metido	  lá	  

no	  atelier.	  

Depois,	  em	  1956,	  com	  o	  [José]	  Espinho,	  fomos	  a	  Itália	  fazer	  o	  Congresso	  Internacional	  das	  Cidades.	  Depois	  

foi	  a	  Exposição	  de	  Bruxelas,	  e	  depois...	  

VM:	  Japão?	  

SR:	  Não,	  Japão	  não	  fui	  e	  a	  última	  do	  Brasil	  também	  não.	  Eu	  estava	  mais	  metido	  nas	  coisas	  gráficas.	  

VM:	  E	  não	  gostavas	  de	  andar	  de	  avião.	  

SR:	  Para	  além	  de	  não	  gostar	  de	  andar	  de	  avião.	  

MT:	  Participou	  em	  cartazes	  de	  viagens.	  Estou	  a	  lembrar-‐me	  de	  Tóquio	  em	  1955.	  

SR:	  Isso	  foi	  um	  cartaz	  de	  turismo	  que	  eu	  fiz...	  O	  SNI	  pediu	  vários	  cartazes,	  que	  foram	  impressos	  e	  enviados	  

para	  uma	  exposição.	  E	  depois,	  quando	  foi	  o	  congresso	  lá,	  eles	  premiaram	  o	  cartaz	  que	  eu	  tinha	  feito1.	  Foi	  o	  

meu	  e	  o	  do	  Paulo	  Ferreira,	  os	  dois	  únicos.	  

VM:	  Não	  sabia	  que	  o	  Paulo	  Ferreira	  também	  andava	  nessas	  lides.	  

SR:	  Ele	  é	  um	  bom	  gráfico.	  Uma	  pessoa	  olha	  para	  as	  coisas	  dele	  e	  são	  bem	  construídas.	  É	  a	  única	  pessoa	  

que	  eu	  conheço	  por	  aí,	  que	  faz	  trabalho	  para	  o	  qual	  nós	  olhamos	  e	  só	  pode	  ser	  português.	  Ele	  além	  de	  ser	  

bom	  ilustrador,	  bom	  gráfico,	  é	  espectacular.	  

                                                
1 Prémio «Silver Prize» da International Travel Competition, Tóquio (1955). 
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MT:	  A	  nível	  de	  influências	  exteriores,	  os	  franceses	  influenciaram,	  logo	  no	  início,	  e	  houve	  um	  senhor	  que	  

teve	  bastante	  influência	  que	  era	  o	  Fred	  Kradolfer?	  

SR:	  O	  Fred	  fazia	  parte	  da	  velha	  equipa.	  Ele,	  tal	  como	  o	  António	  Ferro,	  tinha	  uma	  pulsão	  muito	  grande	  por	  

todo	  este	  processo.	  Havia	  uma	  escola	  conservadora,	  que	  era	  liderada	  por	  aqueles	  pintores	  caducos	  do	  fim	  

do	  século.	  E	  havia	  uma	  nova	  camada	  de	  gente,	  como	  o	  Bernardo	  Marques,	  o	  Fred	  (que	  veio	  aqui	  para	  ir	  

para	  o	  Brasil,	  mas	  ficou	  cá),	  o	  Paulo	  Ferreira,	  o	  Ribeiro	  e	  Cruz,	  o	  Carlos	  Ferreira,	  o	  Barradas.	  Todos	  esses	  

dos	  anos	  20.	  O	  [António]	  Ferro	  conseguiu	  que	  a	  facção	  conservadora	  fosse	  eliminada,	  e	  então	  deu	  origem	  

a	  uma	  grande	  renovação	  nas	  artes	  gráficas,	  através	  desse	  grupo,	  que	  era	  o	  chamado	  grupo	  do	  SNI.	  

MT:	  Tem	  alguma	  coisa	  a	  ver	  com	  o	  grupo	  Surrealista	  da	  altura?	  

SR:	  Tem	  algumas	  ligações	  porque	  alguns	  deles	  estiveram	  ligados	  ao	  SNI.	  Mas	  os	  Surrealistas	  tiveram	  

alguma	  intervenção	  porque	  faziam	  aqueles	  jogos	  surrealistas,	  até	  em	  termos	  de	  grafismos.	  E	  muitas	  

coisas	  se	  bebiam	  daí.	  Muito	  embora	  eu	  nunca	  tivesse	  alinhado	  muito	  com	  os	  surrealistas	  em	  geral.	  Como	  

pessoas	  para	  ir	  ao	  cinema,	  beber	  uns	  copos	  ou	  ir	  por	  exemplo	  ao	  “Texas	  Bar”	  eram	  porreiros,	  mas	  para	  

trabalhar	  em	  conjunto	  nunca	  dava.	  Mas	  para	  festas	  era	  porreiríssimo	  porque	  eram	  divertidíssimos.	  O	  

Mário-‐Henrique	  [Leiria]	  era	  um	  espectáculo,	  fazia	  tudo.	  Tocava,	  cantava...	  era	  meio	  doido.	  Aliás,	  eram	  

quase	  todos.	  O	  único	  que	  está	  agora	  muito	  conservador	  é	  o	  Cesariny.	  (...)	  

A	  malta	  abancava	  toda	  no	  Café	  Chiado,	  que	  era	  um	  café	  que	  havia	  mesmo	  em	  frente	  da	  Rua	  Ivens,	  e	  onde	  a	  

malta	  das	  Belas	  artes	  e	  os	  artistas	  se	  reunia	  toda.	  Havia	  as	  tertúlias	  do	  “Chiado”	  e	  as	  Tertúlias	  da	  

“Brasileira”.	  Os	  mais	  castiços	  eram	  os	  do	  Chiado.	  

O	  Cesariny,	  que	  tinha	  sido	  posto	  fora	  de	  casa,	  tinha	  uma	  malinha	  sempre	  a	  um	  canto	  com	  a	  roupa.	  

O	  Wallenstein	  passou	  por	  lá	  também.	  E	  um	  homem	  que	  era	  bestialmente	  reaccionário,	  que	  viria	  a	  morrer	  

no	  Vietname,	  o	  Bustorff	  Ferro,	  que	  fazia	  a	  saudação	  Nazi...	  Era	  um	  rapaz	  de	  boas	  famílias,	  que	  tinham	  

dinheiro	  (assim	  como	  o	  João	  da	  Câmara	  Leme).	  Foi	  para	  a	  Legião	  Estrangeira,	  depois	  da	  Legião	  

Estrangeira	  foi	  para	  o	  Vietname,	  e	  acho	  que	  morreu	  no	  Vietname.	  Mas	  não	  teve	  grande	  importância,	  era	  

só	  um	  personagem	  mais	  castiço.	  E	  havia	  o	  “Pisca	  o	  olho	  a	  Deus”	  que	  fazia	  crítica	  de	  literatura.	  O	  José	  

Cardoso	  Pires	  quando	  publicou	  o	  2.º	  livro,	  as	  “Histórias	  de	  Amor”,	  fez	  uma	  introdução	  ao	  livro	  

maquiavélica,	  sobre	  o	  sexo	  e	  isto	  e	  aquilo.	  Então,	  o	  “Pisca	  o	  Olho	  a	  Deus”	  fez	  uma	  crítica	  muito	  violenta.	  

(Ele	  vivia	  com	  uma	  rapariga	  que	  era	  assim	  marrequinha,	  muito	  feia.	  Era	  um	  homem	  muito	  esquisito)...	  

VM:	  O	  Pisca	  o	  Olho	  a	  Deus	  é	  o	  Renato!	  

SR:	  Sim!	  

VM:	  É	  amicíssimo	  do	  meu	  tio!	  Doido!	  Sabes	  lá	  o	  que	  a	  gente	  passou	  com	  ele	  em	  Caxias!	  E	  ainda	  vive	  com	  a	  

tal	  rapariga.	  Ela	  é	  professora	  primária.	  

SR:	  O	  Zé	  [Cardoso	  Pires]	  leu	  a	  crítica	  no	  jornal,	  vai	  para	  o	  Chiado,	  para	  a	  mesa	  do	  costume	  e	  deu-‐lhe	  um	  

murro.	  O	  Renato	  voltou-‐se	  e	  acho	  que	  lhe	  deu	  uma	  real	  porrada!	  Ou	  semi-‐real	  porrada,	  porque	  é	  um	  tipo	  

baixote...	  

E	  várias	  personagens	  assim	  esquisitas.	  

Há	  o	  António	  Maria	  Lisboa,	  que	  também	  tinha	  andado	  na	  Escola	  Marquês	  de	  Pombal	  (e	  muitos	  outros	  na	  

altura).	  Ah!	  E	  o	  meu	  mentor	  [na	  Escola	  Marquês	  de	  Pombal]	  era	  o	  António	  Domingues,	  porque	  as	  nossas	  

mães	  eram	  amigas	  do	  liceu,	  e	  normalmente	  nós	  passamos	  os	  Verões	  juntos.	  Eram	  o	  António	  (Tonecas)	  e	  o	  

Manecas.	  Durante	  muitos	  anos	  deixámos	  de	  nos	  ver,	  depois	  encontrámo-‐nos	  em	  1946,	  e	  a	  partir	  daí,	  
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tivemos	  sempre	  uma	  polémica	  política.	  Umas	  vezes	  ele	  passa	  por	  aqui	  ainda	  e	  ficamos	  a	  conversar,	  outras	  

vezes	  vou	  à	  casa	  dele...	  Às	  vezes	  acaba	  em	  vinho	  e	  cerveja	  a	  discutir	  um	  ou	  outro	  sistema,	  mas	  na	  maior	  

das	  descontracções.	  

MT:	  Mas	  ele	  sempre	  esteve	  dedicado	  à	  pintura,	  nunca	  trabalharam	  em	  conjunto?	  

SR:	  Não,	  o	  António	  Domingues	  esteve	  no	  nosso	  atelier	  como	  colaborador	  eventual.	  Porque	  aquilo	  era	  

assim:	  éramos	  três	  –	  o	  Vasco	  Lapa,	  o	  Manuel	  Rodrigues	  e	  eu.	  E	  quando	  vinha	  assim	  uma	  exposição	  grande,	  

a	  gente	  lançava	  o	  aviso	  e	  aparecia	  uma	  data	  de	  malta	  que	  andava	  de	  atelier	  em	  atelier	  a	  pintar	  letras,	  a	  

fazer	  fundos,	  o	  costume...	  e	  o	  Domingues	  era	  desses	  colaboradores	  eventuais.	  

O	  Costa	  Pinheiro	  também	  esteve	  muito	  tempo	  no	  atelier.	  Foi	  apanhado	  pelo	  Manuel	  Rodrigues	  na	  I	  Feira	  

das	  Indústrias.	  Ainda	  não	  era	  pintor,	  era	  poeta.	  E	  andava	  sempre	  com	  um	  calhamaço	  enorme	  debaixo	  do	  

braço	  com	  as	  poesias...	  

(O	  Costa	  Pinheiro	  casou	  agora	  com	  uma	  jovem,	  têm	  uma	  bebé.	  Aquela	  família	  é	  de	  loucos.	  A	  antiga	  mulher	  

e	  o	  actual	  marido	  da	  antiga	  mulher	  dão-‐se	  todos	  muito	  bem.	  Têm	  uma	  comunidade	  lá	  para	  baixo	  para	  

Cacela,	  onde	  está	  também	  o	  Jorge	  Martins	  e	  o	  Pomar.	  E	  então	  aquilo	  é	  umas	  grandes	  misturadas.)	  

(...)	  O	  Renato	  Graça	  é	  um	  velho	  tipógrafo	  que	  eu	  conheci,	  litógrafo	  da	  Litografia	  Portugal.	  Foi	  o	  homem	  

que	  passou	  à	  pedra	  o	  cartaz	  de	  Tóquio.	  Mas	  já	  morreu.	  

VM:	  Quer	  dizer	  que	  nessa	  altura	  ainda	  não	  havia	  offset?	  

SR:	  Não,	  ainda	  não	  tinha	  entrado	  o	  offset,	  mas	  entrou	  pouco	  depois.	  

VM:	  Portanto	  vocês	  trabalhavam	  com	  essa	  gente.	  

SR:	  Pois	  e	  havia	  que	  fazer	  as	  artes-‐finais	  em	  papel	  vegetal,	  que	  nunca	  acertava...	  

VM:	  Onde	  o	  Cipriano	  Dourado	  era...	  

SR:	  Havia	  três	  espectaculares:	  o	  Cipriano	  Dourado,	  o	  Rui	  Soares	  e	  o	  João	  Gonçalves.	  Os	  três	  que	  estiveram	  

na	  Tipografia	  Amorim.	  

Os	  outros	  dois	  eram	  o	  Renato	  Graça	  (que	  também	  morreu)	  e	  o	  João	  Gonçalves.	  E	  talvez	  mais	  outros...	  

As	  coisas	  foram-‐se	  desenvolvendo,	  num	  caminho	  assim	  muito	  rápido.	  

Ah	  mas	  estava	  a	  contar	  aquela	  história	  da	  D.	  Maria	  José	  de	  Mendonça.	  Nós	  dois	  dávamo-‐nos	  muito	  bem,	  

nem	  sei	  porquê.	  E	  ela	  uma	  dia	  pediu-‐me	  para	  ir	  à	  Fundação	  e	  encomendou-‐me	  um	  cartão	  para	  a	  primeira	  

conferência	  –	  não	  era	  conferência	  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.	  

Depois,	  tive	  um	  encontro	  com	  a	  Maria	  Teresa	  Gomes	  Ferreira,	  que	  foi	  já	  no	  consulado	  do	  Gusmão,	  no	  

serviço	  de	  Belas-‐Artes.	  Encontramo-‐nos	  lá	  no	  gabinete	  dele,	  e	  depois	  comecei	  a	  trabalhar	  com	  a	  senhora	  

durante	  mutos	  anos.	  (Agora	  já	  estamos	  todos	  muito	  caturras,	  porque	  já	  estamos	  velhos).	  

E	  isto	  foi	  um	  divertimento	  até	  hoje.	  Com	  algumas	  angústias.	  

MT:	  Falou	  na	  Agência	  APA.	  Trabalhou	  para	  mais	  agências?	  

SR:	  Não.	  Eu	  praticamente	  depois	  de	  (...)	  
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Na	  OVIC	  esteve	  o	  Carlos	  Rafael,	  o	  Lima	  de	  Freitas,	  o	  Otelo	  Marques,	  o	  António	  Alfredo,	  que	  é	  um	  brilhante	  

gráfico.	  Desapareceu.	  Vi-‐o	  aqui	  há	  anos	  aqui	  no	  bairro.	  Nunca	  mais	  o	  vi.	  Não	  sei	  se	  estará	  na	  ciência.	  

Porque	  ele	  trabalhava	  na	  ciência...	  ele	  estava	  ligado	  também	  ao	  Portela...	  

VM:	  Quando	  a	  OVIC	  apareceu	  tu	  já	  trabalhavas	  sozinho.	  

SR:	  Já,	  fundamentalmente	  trabalhava	  para	  o	  SNI	  nas	  montras.	  Coisas	  de	  turismo,	  exposições,	  muita	  coisa.	  

(O	  SNI	  na	  altura	  era	  uma	  espécie	  de	  fundação	  “manhosa”...	  Era	  o	  tempo	  do	  Ferro.	  Aliás,	  os	  outros	  depois	  

que	  entraram	  não	  modificaram	  muito	  a	  estrutura.	  A	  figura	  do	  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	  

o	  Ferro	  que	  eliminou	  os	  conservadores	  e	  deixou	  singrar	  os	  mais	  novos.	  Senão	  não	  tinha	  havido	  o	  pouco	  

que	  a	  gente	  tem.	  Só	  agora	  com	  a	  Fundação.	  

MT:	  E	  esse	  grupo	  que	  avançou,	  quem	  eram?	  

SR:	  Os	  primitivos	  eram	  o	  Tom,	  o	  Frederico	  George,	  o	  Carlos	  Botelho	  (que	  foi	  sempre	  funcionário	  do	  SNI),	  

o	  Emmérico	  Nunes,	  a	  Estrela	  Faria,	  a	  Maria	  Keil...	  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.	  

MT:	  Também	  pertencia	  a	  este	  grupo	  Cândido	  Costa	  Pinto?	  

SR:	  O	  Costa	  Pinto	  morreu	  no	  Brasil.	  Muita	  gente	  critica	  a	  pintura	  dele.	  Eu	  gostava	  muito	  da	  pintura	  dele,	  

que	  é	  uma	  pintura	  surrealista,	  mas	  muito	  bem	  pintada.	  O	  Manuel	  Rodrigues	  até	  tinha	  um	  quadro	  muito	  

bonito	  dele.	  Esses	  quadros	  devem	  estar	  espalhados	  por	  aí.	  Ele	  não	  deve	  ter	  pintado	  muito.	  Mas	  se	  um	  dia	  

recolherem	  esse	  material,	  acho	  que	  vale	  a	  pena...	  

VM:	  Quem	  deve	  saber	  alguma	  coisa	  disso	  é	  o	  [Fernando]	  Lemos?	  

SR:	  O	  Lemos	  deve	  saber,	  porque	  o	  Lemos	  aliás	  trabalhava	  na	  galeria	  Stop,	  que	  era	  do	  Manuel	  Correia,	  do	  

Neves,	  do	  Carlos	  Rocha	  [pai	  de	  Carlos	  Rocha,	  n.	  1943],	  que	  é	  ali	  na	  Rua	  Nova	  do	  Almada.	  Eles	  tinham	  um	  

piso	  que	  era	  atelier	  e	  tinham	  na	  entrada	  uma	  sala.	  (O	  Carlos	  Rocha	  [pai]	  é	  um	  tipo	  espectacular.	  Anda	  

sempre	  com	  uma	  prancheta	  debaixo	  do	  braço	  e	  vai	  para	  o	  café	  fazer	  os	  rótulos	  de	  cerveja,	  de	  vinho...	  pelo	  

menos	  antigamente	  ia.	  Agora	  já	  deve	  ter	  uma	  idade	  avançada).	  (...)	  

O	  Matos	  Chaves,	  o	  Eduardo	  Anahory,	  todos	  eles	  eram	  uns	  senhores	  na	  Lisboa	  dessa	  altura.	  

(...)	  Cada	  um	  deles	  tinha	  o	  seu	  atelier	  e	  havia	  até	  ateliers	  comuns.	  Por	  exemplo,	  o	  Manuel	  Lapa	  teve	  muito	  

tempo	  atelier	  com	  o	  Matos	  Chaves.	  O	  Roberto	  Araújo	  esteve	  também	  muito	  tempo	  com	  o	  Matos	  Chaves.	  O	  

Eduardo	  Anahory	  saltitava	  de	  um	  lado	  para	  o	  outro.	  De	  qualquer	  maneira	  eles	  é	  que	  eram	  os	  que	  

dominavam	  o	  nome.	  O	  Azevedo,	  o	  Vespeira,	  eu	  e	  toda	  essa	  geração,	  estávamos	  sempre	  à	  espera	  que	  

houvesse	  uma	  entrada.	  Eu	  praticamente	  lidei	  com	  todos,	  em	  pequenas	  tarefas	  às	  vezes,	  mas	  lidei	  com	  

todos.	  Mas	  era	  um	  grupo	  muito	  especial.	  

VM:	  E	  qual	  é	  a	  posição	  do	  Fred	  Kradolfer	  no	  meio	  disto?	  

SR:	  O	  Fred	  fazia	  parte	  do	  mesmo	  grupo,	  porque	  havia	  uma	  facção	  de	  esquerda,	  que	  era	  o	  Fred,	  era	  o	  pai	  

do	  José	  Carlos	  [Carlos	  Rocha,	  n.	  1943],	  era	  o	  Botelho	  –	  de	  esquerda...	  não	  seria	  de	  esquerda,	  mas	  estava	  

metido	  lá.	  A	  gente	  divertia-‐se	  muito	  os	  dois.	  

Era	  um	  grupo,	  uma	  elite	  de	  personagens	  que	  pintavam,	  desenhavam,	  faziam	  gráficas,	  decorações,	  faziam	  

tudo.	  E	  esse	  grupo	  tinha	  uma	  grande	  convivência	  sem	  ser	  profissional.	  
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Até	  há	  uma	  curiosidade.	  O	  Fred	  veio	  com	  uma	  mulher	  suíça,	  mas	  depois	  a	  mulher	  casa-‐se	  com	  o	  tio	  do	  

José	  Carlos,	  o	  José	  Rocha.	  O	  que	  para	  o	  Fred...	  	  

Lisboa	  nesta	  altura	  dos	  anos	  20	  (finais	  dos	  anos	  20),	  para	  essas	  pessoas	  que	  ganhavam	  cerca	  de	  500$00...	  

Com	  500$00	  um	  gajo	  fazia	  umas	  flores	  que	  nunca	  mais	  acabavam.	  Fazia	  um	  jardim!	  

Mas	  o	  Fred	  trabalhou	  sempre	  sozinho.	  Teve	  nos	  últimos	  anos	  um	  ajudante,	  que	  desapareceu	  da	  situação.	  

A	  última	  vez	  que	  o	  vi	  foi	  em	  Bruxelas	  na	  Exposição.	  

VM:	  E	  que	  importância	  teve	  o	  Fred,	  segundo	  dizem	  os	  livros	  e	  fala	  o	  José	  Augusto	  França?	  

MT:	  O	  José	  Augusto	  França	  também	  andou	  nesse	  meio?	  

SR:	  Ele	  andou...	  Naquela	  altura	  havia	  uma	  polémica.	  Quando	  o	  Portela	  escrevia	  aquelas	  coisas	  no	  Diário	  de	  

Lisboa,	  “A	  Funda”,	  ele	  batia	  sempre	  no	  José	  Augusto	  França,	  e	  então	  estabeleceu-‐se	  uma	  polémica.	  Não	  sei	  

se	  eles	  hoje	  são	  amigos...	  assim,	  como	  o	  João	  Abel	  também	  fez	  a	  vida	  negra	  ao	  França.	  

VM:	  No	  Diário	  de	  Lisboa...	  

	  

II	  PARTE	  

(...)	  Primeiro	  ter	  bem	  a	  filosofia	  das	  três	  dimensões.	  Uma	  pessoa	  não	  vai	  fazer	  três	  dimensões	  para	  fazer	  

uns	  objectos	  inúteis,	  tem	  que	  ser	  uma	  coisa	  útil.	  Pode	  ser	  aparentemente	  bonita,	  mas	  tem	  que	  ter	  uma	  

utilidade.	  Quem	  diz	  as	  três	  dimensões,	  diz	  a	  uma	  dimensão.	  Por	  exemplo	  uma	  coisa	  plana.	  A	  gente	  tem	  

montes	  de	  coisas	  aí	  pelo	  país	  fora.	  

Tenho	  a	  Batalha.	  Eu	  fui	  à	  Batalha	  uma	  data	  de	  vezes.	  A	  Batalha	  é	  um	  mundo	  de	  coisas,	  que	  dá	  para	  dez	  

gerações	  pegarem	  naquilo,	  fazerem	  tecidos,	  cartazes,	  painéis	  cerâmicos...	  recriar	  aquilo	  tudo.	  	  

VM:	  Não	  no	  sentido	  em	  que	  se	  fez	  durante	  muitos	  anos...	  

SR:	  O	  chamado	  folclorismo,	  que	  apesar	  de	  tudo	  deixou	  algumas	  raízes.	  Não	  tão	  fundas	  como	  nós	  

pensamos,	  mas	  deixou.	  E	  isso	  é	  muito	  importante.	  

Um	  tipo	  por	  exemplo,	  vai	  à	  Fundação	  e	  pede	  uma	  bolsa	  para	  ir	  para	  Florença.	  O	  tipo	  chega	  a	  Florença	  

mete-‐se	  nos	  copos,	  ou	  dá	  assim	  uma	  passagem,	  e	  fica	  na	  mesma,	  porque	  está	  desenraizado.	  

Eu	  tenho	  montes	  de	  fotografias	  de	  viagens	  que	  fiz	  pelo	  norte	  do	  país	  em	  que	  só	  fotografava	  coisas	  dessas.	  

E	  é	  material	  que	  eu	  ainda	  utilizo.	  Hoje	  já	  não	  tenho	  tempo	  para	  fazer	  fotografia,	  mas	  sempre	  que	  tenho	  

qualquer	  problema,	  vou	  a	  estas	  fichas,	  vou	  aos	  clichés,	  vou	  aos	  negativos,	  e	  vou	  detectar	  coisas	  que	  depois	  

utilizo.	  

VM:	  E	  que	  te	  dá,	  por	  outro	  lado,	  uma	  certa	  identidade.	  	  

SR:	  É...	  tem	  sido...	  

VM:	  As	  tuas	  coisas	  reconhecidas	  graficamente.	  É	  uma	  coisa	  que	  eu	  sinto	  é	  que	  eu	  não	  sou	  capaz	  de	  

distinguir	  outros	  gráficos	  (pessoas	  de	  qualidade	  com	  certeza...)	  mas	  realmente	  há	  uma	  certa	  unidade	  que	  

eu	  sinto	  no	  teu	  trabalho.	  E	  se	  calhar	  uma	  das	  razões	  é	  essa.	  

SR:	  eu	  quando	  era	  miúdo,	  tinha	  umas	  manias	  altamente	  sofisticadas.	  Quando	  um	  tipo	  está	  cheio	  de	  

vontade,	  e	  imaginação	  e	  mais	  isto	  e	  aquilo...	  Eu	  tenho	  essa	  estante	  aqui...	  

(...)	  

Eu	  fui	  um	  copista	  do	  Victor	  Palla...	  

Isto	  são	  coisas	  com	  30	  anos...	  

MT:	  o	  que	  é	  costuma	  fazer	  mais?	  Cartazes,	  ou	  faz	  mais	  paginação?	  
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SR:	  Neste	  momento	  basicamente	  estou	  a	  fazer	  livros	  e	  cartazes.	  Algumas	  marcas	  às	  vezes	  que	  me	  pedem,	  

mas	  poucas,	  nunca	  tive	  muito	  jeito	  para	  isso.	  Mas	  acima	  de	  tudo	  o	  grafismo	  do	  cartaz	  e	  do	  livro.	  

MT:	  mas	  trabalha	  bastante	  em	  cartazes?	  

SR:	  Trabalho.	  Depende	  das	  encomendas.	  Da	  Batalha	  durante	  um	  tempo,	  fazia	  imensos	  cartazes	  para	  eles.	  

Vou	  agora	  fazer	  uns	  cartazes	  para	  o	  Mosteiro	  dos	  Jerónimos,	  e	  de	  resto,	  alguns	  comerciais,	  digamos,	  que	  

são	  os	  livros	  da	  Verbo,	  que	  eu	  pagino	  e	  faço	  as	  capas.	  E	  de	  resto...	  

MT:	  Gosta	  mais	  de	  trabalhar	  para	  agências	  de	  publicidade	  ou	  mais	  ligado	  à	  Cultura?	  

SR:	  Mais	  ligado	  à	  cultura	  (...)	  Normalmente	  o	  trabalho	  que	  eu	  faço...	  sobretudo	  para	  a	  Verbo	  faço	  para	  aí	  

três	  ou	  quatro	  livros	  por	  ano,	  depois	  tenho	  algumas	  coisas	  da	  Fundação...	  e	  é	  o	  suficiente	  uma	  vez	  que	  eu	  

trabalho	  só	  e	  faço	  tudo.	  

MT:	  E	  é	  o	  que	  gosta	  de	  fazer?	  

SR:	  É.	  Gosto	  de	  fazer	  os	  livros.	  Há	  uns	  livros	  de	  que	  gosto	  mais	  outros	  menos.	  Às	  vezes	  o	  livro	  presta-‐se	  ou	  

não	  se	  presta.	  Mas	  de	  uma	  maneira	  geral,	  cartazes	  e	  livros.	  

[Enquanto	  mostra	  alguns	  trabalhos	  vai	  falando	  sobre	  eles]	  

Isto	  são	  aquelas	  coisas	  incipientes	  ainda	  que	  se	  faziam	  na	  altura...	  

MT:	  Tem	  um	  pouco	  a	  ver	  com	  os	  tapetes	  de	  Arraiolos,	  não	  é?	  

SR:	  É	  um	  bocado.	  Mas	  eram	  umas	  coisas	  de	  Natal	  que	  nós	  fazíamos	  (...)	  

Isto	  era	  para	  as	  montras	  das	  férias.	  Eles	  anunciavam	  férias.	  Para	  as	  pessoas	  irem	  fazer	  férias	  para	  fora.	  

Este	  era	  para	  ir	  à	  Madeira,	  aquele	  era	  das	  termas,	  e	  há	  mais	  dois	  que	  eu	  não	  sei	  onde	  estão.	  E	  de	  resto...	  

MT:	  Eu	  queria	  perguntar-‐lhe	  que	  tipo	  de	  coisas	  é	  que	  fazia	  mais...	  

Acha	  que	  existe	  uma	  tradição	  do	  Cartaz	  em	  Portugal?	  Ou	  é	  agora	  que	  começa?	  

(É	  que	  eu	  senti,	  numa	  pesquisa	  na	  Biblioteca	  Nacional,	  onde	  eles	  têm	  um	  depósito	  de	  iconografia.	  Eu	  

andei	  à	  procura	  de	  cartaz	  cultural	  para	  um	  trabalho.	  E	  senti	  que	  não	  estava	  organizados...	  

SR:	  Isso	  foi	  já	  antigamente	  por	  via	  da	  fundação	  e	  também	  por	  vai	  do	  SNI,	  que	  em	  tempos	  colaboraram	  os	  

dois.	  Por	  exemplo	  o	  festival	  da	  Semana	  de	  Portugal	  em	  Barcelona,	  que	  foi	  uma	  coisa	  conjunta	  

Fundação/SNI.	  E	  mesmo	  antes	  o	  próprio	  SNI	  já	  tinha	  feito	  algumas	  coisas	  culturais.	  

A	  partir	  da	  revolução	  de	  Abril,	  houve	  uma	  explosão,	  primeiro	  um	  bocado	  anárquica,	  depois	  a	  coisa	  foi	  

amainando...	  e	  começaram	  a	  surgir	  as	  cinematecas...	  por	  exemplo	  eles	  fizeram	  –	  eu	  conheci	  o	  homem,	  Dr.	  

Félix	  Ribeiro,	  que	  até	  à	  reforma	  foi	  sempre	  funcionário	  do	  SNI.	  Era	  um	  homem	  encantador,	  conhecedor	  e	  

que	  era	  um	  prazer	  estar	  com	  ele.	  Estranhamente	  até	  lhe	  fizeram	  agora	  uma	  grande	  homenagem.	  Também	  

tinha	  muitas	  actividades	  de	  arte	  popular...	  

Mas	  voltando	  à	  tradição	  do	  cartaz	  e	  às	  suas	  origens.	  Essa	  zona	  é	  um	  bocado	  obscura.	  Por	  exemplo,	  os	  

folhetos	  de	  cordel	  são	  quase	  cartazes	  em	  pequenino,	  e	  a	  Biblioteca	  Nacional	  parece	  que	  tem	  bastantes	  

exemplares.	  Folhetos	  de	  cordel,	  editais,	  cruzes	  da	  peste...	  

MT:	  Havia	  as	  campanhas	  do	  trigo...	  

SR:	  Mas	  isso	  foi	  um	  período	  muito...	  era	  o	  Nacional	  Socialismo,	  o	  nazismo,	  os	  tipos	  da	  mocidade,	  a	  

campanha	  do	  trigo...	  mas	  isso	  não	  teve	  grande	  expressão,	  excepto	  nalguns	  cartazes	  de	  turismo	  que	  foram	  

editados	  e	  que	  era	  muito	  bem	  feitos,	  e	  feitos	  por	  várias	  pessoas	  daquele	  grupo	  que	  eu	  citei	  há	  pouco.	  Um	  

deles	  era	  o	  José	  Rocha.	  Mas	  na	  realidade	  o	  fenómeno	  do	  cartaz	  cultural	  é	  uma	  coisa	  relativamente	  recente,	  

não	  só	  cá	  como	  nos	  outros	  países.	  O	  cartaz	  era	  uma	  arte	  menor.	  Os	  cartazes	  de	  circo,	  de	  touradas...	  os	  
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cartazes	  de	  touradas	  são	  maravilhosos	  e	  não	  são	  feitos	  por	  designers,	  são	  feitos	  em	  tipografias	  manhosas	  

nem	  se	  sabe	  onde,	  mas	  aquilo	  sai	  impecável	  e	  é	  sedutor,	  é	  apetecível,	  não	  é	  um	  cartaz	  feio.	  Mas	  o	  cartaz	  

cultural	  em	  todo	  o	  mundo	  apareceu	  nos	  anos	  60,	  quando	  foi	  a	  geração	  dos	  “pitties”,	  que	  fizeram	  um	  

grande	  festival	  da	  paz	  (10:40)	  relacionado	  com	  a	  música	  e	  outras	  actividades.	  Houve	  um	  grande	  

movimento	  no	  cartaz	  tanto	  nos	  EUA,	  como	  em	  França,	  na	  Alemanha,	  na	  Itália.	  O	  cartaz	  já	  não	  era	  bem	  

cartaz,	  quase	  que	  funcionava	  como	  uma	  pintura.	  Perdeu	  a	  função	  de	  anunciar...	  A	  Fundação	  nisso,	  por	  

acaso,	  teve	  um	  papel	  importante	  e	  eu	  tive	  a	  sorte	  de	  fazer	  vários	  cartazes	  para	  a	  exposições	  e	  outras	  

iniciativas,	  como	  concertos,	  aqueles	  espectáculos	  do	  teatro	  grego,	  teatro	  japonês,	  teatro	  italiano	  –	  o	  

Piccolo	  Teatro.	  Realmente	  houve	  uma	  expansão	  maior	  porque	  eles	  tinham	  mais	  dinheiro,	  eram	  

autónomos	  e	  tinham	  pessoas	  capazes...	  O	  presidente,	  com	  todos	  os	  defeitos	  que	  ele	  possa	  ter,	  era	  um	  

homem	  inteligente,	  e	  com	  aquela	  idade	  é	  mais	  para	  a	  frente	  do	  que	  muitos	  outros	  mais	  novos.	  

Agora	  de	  facto	  a	  génese	  do	  cartaz,	  aqui	  ou	  em	  todo	  o	  mundo...	  Houve	  uma	  exposição,	  “300	  Anos	  do	  Cartaz	  

em	  Portugal”,	  na	  Biblioteca	  Nacional,	  eles	  aí	  à	  entrada	  tinham	  uma	  coisa	  curiosa	  que	  era	  um	  cartaz	  da	  

inquisição	  (um	  edital,	  aquilo	  é	  mais	  um	  edital	  do	  que	  um	  cartaz).	  Mas	  esses	  editais	  são	  curiosos	  em	  

termos	  tipográficos	  e	  às	  vezes	  com	  algumas	  vinhetas...	  

Eu	  penso	  ainda	  um	  dia	  pegar	  nas	  coisas	  de	  navegação,	  quando	  apareceram	  os	  primeiros	  vapores,	  aquilo	  

tinha	  uma	  papelada	  incrível,	  das	  horas	  de	  chegada	  e	  partida,	  de	  onde	  é	  que	  estavam,	  quanto	  é	  que	  

custava.	  Isso	  é	  uma	  coisa	  que	  me	  fascina...	  

Se	  um	  dia	  quiser	  falar	  com	  o	  Lima	  de	  Freitas	  (ele	  não	  está	  cá,	  está	  no	  Algarve),	  ele	  tem	  uma	  função	  

qualquer	  no	  Teatro	  Nacional	  D.	  Maria	  II,	  e	  eu	  uma	  vez	  estive	  lá	  com	  ele	  e	  ele	  esteve	  a	  mostrar-‐me	  cartazes	  

antigos	  dos	  teatros.	  Isso	  é	  uma	  coisa	  muito	  curiosa	  e	  é	  uma	  fonte...	  

Nessa	  exposição	  dos	  300	  anos	  também	  havia	  cartazes	  bastante	  curiosos	  de	  circo,	  do	  animatógrafo,	  do	  

Olímpia	  e	  muitas	  outras	  coisas.	  Depois	  há	  aquela	  fase	  híbrida,	  que	  só	  se	  consolidou	  depois	  dos	  anos	  50,	  

que	  eram	  esses	  cartazes	  da	  campanha	  do	  trigo,	  do	  vinho	  –	  “Beber	  vinho	  é	  dar	  de	  comer	  a	  um	  milhão	  de	  

portugueses”.	  

A	  senhora	  que	  está	  na	  Biblioteca	  Nacional,	  Maria	  da	  Graça...	  Eu	  estive	  lá	  aqui	  há	  uns	  anos,	  já	  depois	  da	  

revolução.	  Pediram-‐me	  para	  fazer	  um	  brinde	  para	  o	  Natal,	  em	  chinês	  e	  português.	  Eu	  andei	  por	  lá	  a	  

pesquisar	  e	  encontrei	  coisas	  curiosas.	  (...)	  

Isto	  que	  está	  aqui	  [fala	  de	  um	  trabalho],	  nesta	  altura	  cada	  montra	  que	  se	  fazia,	  o	  fotógrafo	  

fotografava(15:32),	  mas	  depois	  isto	  rasgava-‐se	  para	  fazer	  novo	  cartaz.	  E	  desse	  período	  foram	  centenas.	  

Eu	  guardo	  muito	  poucos.	  

MT:	  Essas	  montras	  eram	  feitas	  periodicamente?	  

SR:	  Sim,	  mensalmente,	  ou	  de	  quinze	  em	  quinze	  dias.	  Havia	  um	  festival	  qualquer	  de	  tetro	  popular	  não	  se	  

sabe	  onde...	  e	  nós	  tínhamos	  que	  fazer	  uma	  coisa	  para	  o	  teatro	  o	  popular...	  tenho	  aqui	  uma	  coisa	  do	  teatro	  

popular...	  

MT:	  Que	  características	  considera	  que	  um	  cartaz	  deve	  obedecer	  para	  cumprir	  a	  função	  de	  comunicar	  

rapidamente?	  

SR:	  Nunca	  sei,	  é	  difícil...	  

MT:	  e	  por	  exemplo	  em	  relação	  à	  cor,	  ao	  tipo	  de	  letra,	  e	  ao	  tamanho	  da	  letra?	  
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SR:	  A	  letra...	  Antigamente	  os	  meus	  cartazes	  eram	  todos	  1	  metro	  por	  70	  e	  então	  nós	  podíamos	  fazer	  letra	  

grande.	  Hoje	  os	  cartazes	  normalmente	  são	  para	  ser	  afixados	  em	  livrarias	  ou	  repartições	  do	  estado.	  

O	  tamanho	  do	  cartaz	  normalmente	  é	  1	  metro	  por	  70	  cm,	  que	  é	  a	  dimensão	  que	  cabe	  nas	  máquinas.	  A	  não	  

ser	  a	  Bertrand	  que	  tem	  1,20	  m...	  	  

MT:	  Só	  por	  imposição	  das	  máquinas.	  

SR:	  Sim,	  mas	  o	  cartaz	  também	  tem	  limites	  de	  tamanho.	  Mas	  normalmente	  está	  por	  todo	  o	  mundo	  aceite.	  

Muito	  embora	  em	  relação	  às	  proporções,	  se	  possa	  cortar	  mais	  de	  um	  lado,	  menos	  do	  outro,	  na	  altura...	  

Mas	  realmente	  quando	  eu	  estou	  a	  fazer	  uma	  coisa	  nunca	  sei	  o	  que	  é	  que	  vai	  dar.	  Eles	  dão-‐me	  o	  tema	  e	  

depois	  consoante	  a	  circunstância,	  é	  uma	  espécie	  de	  jogo,	  que	  a	  gente	  ou	  acerta	  ou	  não	  acerta.	  A	  única	  

maneira	  de	  disciplinar	  esse	  raciocínio	  é	  não	  ser	  muito	  ambicioso.	  Se	  a	  gente	  começa	  com	  grandes	  ideias,	  

que	  depois	  na	  prática	  não	  funcionam...	  Sobretudo	  por	  tentativas	  e	  sobretudo	  ter	  grande	  atenção	  ao	  

espaço	  que	  é	  1	  metro	  por	  setenta	  ou	  setenta	  por	  cinquenta,	  que	  é	  metade	  da	  folha.	  A	  proporção	  das	  coisas	  

dentro	  desse	  espaço,	  porque	  às	  vezes	  basta	  um	  centímetro	  a	  mais	  ou	  a	  menos	  para	  não	  dar.	  

Quanto	  à	  mensagem,	  a	  cor	  tem	  que	  ser	  sedutora.	  E	  a	  cor	  pode	  ser	  sedutora	  mas	  ser	  uma	  cor	  neutra,	  mas	  

que	  em	  determinado	  cartaz,	  com	  determinada	  forma,	  chame	  a	  atenção.	  Ou	  então	  ter	  muita	  cor.	  Mas	  é	  

preciso	  ter	  um	  bocado	  de	  disciplina	  na	  muita	  cor,	  na	  minha	  opinião.	  

MT:	  Mas	  entretanto,	  ali	  naqueles	  pássaros,	  que	  têm	  aquelas	  cores	  bastante	  contrastantes,	  normalmente	  

usa	  meios	  tons?	  

SR:	  Naquela	  altura	  usava,	  agora	  realmente	  não.	  

MT:	  Vai	  havendo	  uma	  mudança?	  Usava	  mais	  os	  meios	  tons	  e	  agora	  usa	  mais	  as	  cores	  básicas?	  

SR:	  Vai	  havendo	  uma	  mudança...	  bom,	  aqueles	  ainda	  eram	  pintados	  à	  mão.	  E	  aquilo	  dava	  um	  certo	  

prazer...	  Hoje	  não	  se	  pode	  fazer,	  porque	  no	  scanner	  não	  fica	  bem...	  Esse	  cartaz	  não	  era	  reproduzido.	  Era	  

feito	  um	  só.	  Não	  havia	  dinheiro	  para,	  mandar	  imprimir	  cartazes,	  punha-‐se	  o	  cartaz	  na	  montra	  e	  era	  um	  só.	  

A	  cor	  varia	  portanto...	  depende...	  (...)	  Hoje	  é	  azul,	  é	  encarnado	  ou	  é	  verde	  e	  depois	  há	  uma	  oscilação	  que	  se	  

controla	  na	  máquina.	  

MT:	  A	  cor	  vai	  ser	  em	  função	  do	  tema.	  

SR:	  Exacto.	  Mas	  mesmo	  assim	  se	  pode	  fugir	  ao	  tema	  como	  eu	  fugi	  naquele	  cartaz	  que	  está	  ali...	  [cartaz	  

para	  o	  Museu	  da	  Batalha,	  com	  a	  fachada	  e	  o	  pequeno	  monge]	  

Eu	  um	  dia	  estava	  na	  Batalha	  e	  houve	  um	  pôr	  do	  sol	  que	  iluminou	  a	  Batalha	  com	  um	  tom	  laranja	  com	  o	  céu	  

a	  anoitecer	  já	  um	  bocado	  iluminado.	  E	  foi	  esse	  equilíbrio	  que	  surgiu,	  senão	  aquilo	  era	  uma	  coisa	  chata.	  

Aquilo	  é	  de	  uma	  gravura	  de	  um	  homem	  inglês	  que	  esteve	  cá	  em	  17	  e	  não	  sei	  quê,	  e	  fez	  os	  alçados	  todos	  da	  

Batalha.	  

E	  também	  se	  pode	  chegar	  àquele	  extremo.	  Que	  é	  fazer	  aquele	  cartaz	  muito	  levezinho.	  Aquele	  do	  Gótico.	  

MT:	  mas	  tem	  alguma	  preferência	  pelas	  cores?	  

SR:	  Não	  que	  eu	  saiba.	  Outra	  pessoa	  poderá	  detectar	  alguma	  afinidade...	  Eu	  tanto	  gosto	  de	  cores	  muito	  

suaves	  como	  de	  cores	  muito	  gritantes.	  

Agora	  aquilo	  já	  tem	  um	  defeito	  que	  é	  o	  aspecto	  mecânico,	  porque	  um	  cartaz	  pintado	  à	  mão,	  fica	  mais	  rico,	  

cheio	  de	  velaturas.	  E	  fica	  mais	  rico	  por	  causa	  da	  matéria	  que	  tem.	  Primeiro	  porque	  é	  guache	  sobre	  papel	  e	  

não	  tem	  a	  impressão,	  da	  chapa...	  Muito	  embora	  eu	  repuxe	  normalmente	  as	  cores,	  o	  papel	  absorve	  atinta.	  
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Tem	  que	  se	  contar	  com	  essa	  absorção.	  Tem	  que	  se	  dar	  mais	  tinta	  quanto	  baste	  para	  se	  obter	  a	  cor	  que	  se	  

pretende.	  

MT:	  E	  relativamente	  a	  influências?	  Teve	  influências	  de	  alguém	  em	  especial?	  

SR:	  Tem-‐se	  sempre.	  

Quando	  entre	  para	  a	  profissão	  fui	  para	  a	  APA.	  Aquele	  ano	  para	  mim	  foi	  muito	  intenso.	  Eu	  tentava	  

absorver	  o	  mais	  possível.	  Eu	  era	  um	  amador	  na	  altura.	  Foi	  num	  período	  em	  que	  apareceu	  um	  grupo	  

liderado	  pelo	  Victor	  Palla,	  que	  fez	  a	  grande	  ruptura	  total	  entre	  as	  antigas	  capas	  de	  livro,	  e	  as	  novas	  feitas	  

pelo	  Victor	  Palla.	  Eu	  fiquei	  especialmente	  seduzido	  pelo	  Palla.	  Ele	  era	  do	  grupo	  neo-‐realista	  de	  raiz	  

americana	  e	  foi	  das	  pessoas	  que	  mais	  me	  influenciou	  sobre	  o	  aspecto	  formal	  e	  até	  sobre	  o	  aspecto	  de	  

mensagem,	  de	  grafismo.	  

Depois,	  houve	  um	  americano	  que	  também	  me	  influenciou	  muito	  que	  era	  o	  Alvin	  Lustig,	  um	  gráfico	  norte	  

americano	  que	  só	  fazia	  tipografia.	  Impecável.	  Depois	  foi	  um	  caldear	  de	  coisas...	  e	  depois	  por	  via	  de	  um	  

homem	  que	  também	  tinha	  trabalhado	  no	  SNI,	  e	  que	  era	  especialista	  em	  coisas	  de	  etnografia.	  Eu	  

identificava-‐me	  e	  interessei-‐me	  muito	  por	  isso	  e	  a	  partir	  de	  determinada	  altura,	  comecei	  a	  registar	  coisas	  

de	  raiz	  popular.	  Pormenores	  de	  barcos,	  pinturas	  de	  barcos...	  ia	  para	  o	  Museu	  de	  Arte	  Popular,	  ou	  para	  o	  

Leite	  de	  Vasconcelos.	  Muitas	  vezes	  ia	  com	  a	  sebenta	  para	  retirar	  de	  lá	  motivos.	  

MT:	  Independentemente	  de	  ter	  algum	  trabalho	  em	  curso?	  

SR:	  Sim,	  ou	  não...	  quando	  eu	  via	  uma	  coisa	  que	  me	  cheirava,	  ou	  que	  era	  memorável,	  tirava	  nota	  e	  

desenhava.	  E	  depois	  foi	  um	  amadurecer	  desse	  interesse,	  dessa	  experiência,	  que	  realmente	  me	  deu	  uma	  

volta	  bastante	  grande	  por	  volta	  dos	  anos	  60.	  No	  ano	  de	  1960,	  no	  meio	  do	  ano.	  Eu	  cheguei	  a	  ter	  uma	  bolsa	  

da	  Fundação,	  por	  seis	  meses,	  renovável,	  mas	  desisti	  porque	  gastava	  mais	  dinheiro	  do	  que	  devia.	  Não	  é	  que	  

eu	  não	  fosse	  contido,	  simplesmente	  no	  século	  XVIII	  ou	  XIX	  as	  pessoas	  iam	  para	  o	  campo	  desenhar,	  mas	  

hoje	  não	  há	  tempo	  e	  há	  tem	  que	  levar	  a	  máquina	  fotográfica	  e	  vai	  representando.	  E	  naquela	  altura	  os	  rolos	  

fotográficos	  já	  eram	  caros.	  E	  eu	  embora	  muita	  coisa	  fotografasse	  a	  preto	  e	  branco,	  havia	  coisas	  que	  eu	  

tinha	  que	  documentar	  a	  cores.	  Mas	  mesmo	  assim,	  reuni	  bastante	  material.	  Foram	  seis	  meses.	  Eu	  nunca	  

tinha	  ido	  para	  o	  norte,	  andei	  sempre	  mais	  pelo	  sul.	  E	  recolhi...	  e	  estive	  lá	  com	  aqueles	  homens	  todos.	  A	  

Rosa	  Ramalho...	  todos	  aqueles	  que	  fazem	  coisas,	  que	  já	  hoje	  são	  lendas.	  Estive	  com	  eles	  pessoalmente	  e	  

aprendi	  muito	  com	  eles.	  

MT:	  E	  bolsas	  para	  fora?	  

SR:	  Não,	  eu	  aliás	  odeio	  viajar.	  

MT:	  Mas	  nunca	  foi	  expor	  fora	  nem	  nada?	  

SR:	  Estive	  cerca	  de	  um	  ano	  a	  trabalhar	  no	  Brasil.	  A	  trabalhar,	  isto	  é,	  fui	  lá	  pela	  exposição.	  A	  exposição	  

durou	  três	  meses	  e	  eu	  fiquei	  lá	  cerca	  de	  um	  ano	  a	  fazer	  pequenos	  biscates.	  

MT:	  Em	  que	  altura?	  

SR:	  1954.	  E	  a	  divertir-‐me.	  Era	  novo,	  era	  solteiro	  e	  tinha	  contactado	  com	  um	  grupo	  de	  rapazes	  franceses	  

que	  lá	  estavam,	  que	  também	  eram	  gráficos.	  E	  então	  havia	  assim	  um	  intercâmbio.	  Eu	  fazia	  umas	  coisas,	  

mas	  basicamente	  ganhava	  aquele	  dinheiro	  só	  para	  ir	  para	  a	  farra.	  Mas	  um	  dia	  acabou-‐se	  o	  dinheiro.	  Eu	  

tinha	  umas	  pequenas	  poupanças	  que	  tinha	  deixado	  cá	  para	  qualquer	  problema	  que	  houvesse...	  e	  ainda	  me	  

seduziram	  para	  lá	  ficar,	  mas	  a	  vida	  brasileira	  nessa	  altura...	  aquilo	  para	  eles	  é	  uma	  coisa	  de	  ritmo,	  

festarolas	  e	  aquilo	  não	  dava...	  
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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	  explosão.	  Antes	  disso	  não	  eram	  assim	  

muito	  famosos,	  embora	  houvesse	  bons	  ilustradores	  e	  excelentes	  pintores,	  com	  quem	  eu	  me	  dei	  na	  altura.	  

MT:	  Acha	  que	  aprendeu	  alguma	  coisa	  lá?	  

SR:	  Aprendi	  em	  termos	  humanos,	  de	  vivência	  humana.	  Isso	  aprendi	  muito,	  porque	  aquilo	  é	  um	  país	  que	  só	  

tem	  três	  classes:	  a	  muito	  pobre	  (que	  comparada	  com	  a	  nossa	  é	  uma	  coisa	  que	  só	  vendo,	  miserável),	  uma	  

intermédia	  sobretudo	  de	  tipos	  que	  são	  funcionários	  públicos	  e	  depois	  há	  a	  das	  pessoas	  que	  têm	  milhões	  e	  

milhões...	  milhares	  de	  hectares	  de	  floresta,	  negócios	  escuríssimos...	  aliás	  como	  em	  todo	  o	  mundo.	  Mas	  lá	  

essas	  três	  classes,	  à	  noite	  reúnem-‐se	  sempre.	  São	  os	  farristas.	  Tanto	  faz	  ter	  ou	  não	  milhões.	  São	  amigos.	  

Depois,	  quando	  o	  sol	  nasce,	  acabou.	  Mas	  enquanto	  está	  tudo	  em	  conjunto	  é	  uma	  maravilha.	  Toda	  a	  gente	  

se	  dá	  bem.	  Desde	  o	  tipo	  mais	  rico,	  que	  é	  capaz	  de	  ir	  beber	  copos	  toda	  a	  noite	  com	  o	  tipo	  que	  engraxa	  os	  

sapatos.	  Chega	  à	  madrugada,	  cada	  um	  vai	  para	  o	  seu	  lado	  e	  aquilo	  é	  muto	  intenso.	  

Eu	  estive	  lá	  ligado	  a	  um	  grupo	  que	  era	  o	  grupo	  de	  teatro	  experimental	  do	  negro,	  que	  era	  tudo	  pessoal	  

negro.	  Aquilo	  era	  uma	  espécie	  de	  comuna...	  e	  então	  o	  nosso	  grupo	  andava	  sempre	  com	  eles.	  Eles	  faziam	  

espectáculos	  por	  vários	  pontos:	  vários	  pontos	  de	  São	  Paulo,	  vários	  pontos	  do	  Rio.	  E	  aquilo	  era	  uma	  festa.	  

A	  malta	  era	  espontânea,	  não	  era	  ensimesmada	  como	  aqui,	  não	  havia	  lucubrações.	  E	  era	  seguidor	  daquela	  

alegria	  toda	  que	  eles	  tinham.	  Os	  tipos	  do	  folclore,	  havia	  as	  macumbas,	  tomar	  banho	  às	  tantas	  da	  manhã	  

para	  a	  praia,	  depois	  dos	  espectáculos.	  E	  esse	  conjunto	  de	  situações,	  de	  convívios	  e	  de	  amizades,	  deu-‐me	  

uma	  visão	  do	  mundo	  que	  eu	  não	  tinha	  aqui.	  

Simplesmente	  com	  o	  entrar	  no	  jogo,	  isso	  não	  tinha...	  como	  é	  que	  eu	  vou	  exprimir...	  ou	  tinha	  que	  comer	  ou	  

era	  comido.	  Em	  qualquer	  circunstância,	  sejas	  nas	  artes	  gráficas,	  seja	  na	  literatura,	  no	  cinema,	  na	  música...	  

Competição	  feroz.	  Ódios	  totais.	  Um	  crítico	  pode	  por	  um	  tipo	  nos	  píncaros,	  como	  na	  semana	  seguinte	  

rapidamente	  destruí-‐lo.	  Aqui	  já	  não	  é	  tanto	  como	  era,	  mas	  de	  qualquer	  maneira,	  a	  gente	  ainda	  não	  

conseguiu	  tirar	  cá	  de	  dentro,	  “espremer	  a	  borbulha”,	  e	  passarmos	  a	  ser	  mais	  parentes.	  A	  gente	  está	  

sempre	  na	  mira	  de	  qualquer	  coisa	  que	  nunca	  alcança,	  enquanto	  que	  com	  eles	  é	  o	  dia	  a	  dia.	  É	  a	  

sobrevivência.	  Tanto	  do	  rico,	  como	  do	  pobre,	  como	  do	  intermediário.	  Por	  conseguinte	  um	  tipo	  só	  vive	  

cada	  dia.	  Nós	  aqui	  temos	  projectos	  para	  não	  sei	  quantos	  anos...	  Há	  fazer	  um	  cartaz	  e	  não	  sei	  quê...	  e	  

passam-‐se	  seis	  meses,	  sete	  meses,	  um	  ano,	  dois	  anos,	  e	  depois	  nunca	  mais	  se	  faz.	  Os	  tipos	  lá	  não.	  Vivem	  o	  

dia	  a	  dia.	  Mesmo	  os	  melhores.	  Por	  exemplo,	  eu	  convivi	  lá	  com	  Di	  Cavalcanti,	  um	  grande	  pintor	  brasileiro	  

dos	  anos	  20.	  Nós	  chamávamos-‐lhe	  o	  capitão	  da	  noite,	  porque	  era	  o	  mais	  velho	  de	  todos	  e	  ele	  conhecia	  os	  

meandros	  todos,	  desde	  as	  coisas	  mais	  tenebrosas	  às	  coisas	  mais	  soft.	  Então	  juntávamo-‐nos	  todos	  no	  

povinho,	  assim	  às	  cinco	  da	  tarde	  para	  iniciar	  o	  percurso	  da	  noite.	  E	  às	  vezes	  falávamos	  em	  pintura,	  entre	  

isto	  e	  aquilo.	  Mas	  o	  Barriguinhas	  (nós	  chamávamos-‐lhe	  o	  Di	  Barriguinhas)	  dizia	  sempre,	  “eh	  pá	  teorias	  

não!”,	  eu	  pinto.	  E	  era	  um	  dos	  melhores	  pintores	  do	  Brasil.	  Já	  morreu,	  há	  relativamente	  pouco	  tempo.	  Mas	  

era	  um	  dos	  melhores	  pintores	  brasileiros	  da	  época	  (...)	  fazia	  umas	  coisas	  muito	  ingénuas...	  Mas	  eles	  

realmente	  lá	  é	  futebol,	  é	  os	  copos,	  é	  o	  samba	  e	  é	  o	  trabalho.	  Sem	  grandes	  lucubrações,	  sem	  grandes	  

teorias.	  

Eu	  tinha	  conhecido	  lá	  um	  rapaz	  que	  depois	  vim	  a	  encontrar	  em	  Bruxelas,	  na	  exposição	  de	  1959,	  que	  era	  o	  

Lício	  Pontual,	  arquitecto	  e	  trabalhava	  no	  atelier	  do	  Niemeyer.	  E	  ele	  tinha	  um	  trabalho	  lá	  a	  fazer	  o	  pavilhão	  
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brasileiro...	  (E	  eu	  fui	  lá	  encontrar	  uma	  data	  de	  amigos	  e	  então	  fizemos	  as	  mesmas	  farras	  mas	  em	  

Bruxelas).	  

E	  então	  o	  Lício	  tinha	  levado	  uma	  estrutura	  metálica.	  O	  pavilhão	  brasileiro	  era	  sustentado	  por	  dois	  cabos,	  

só.	  E	  tinha	  um	  tecto	  que	  ficava	  caído...	  e	  nesse	  tecto	  havia	  um	  grande	  buraco	  por	  cima,	  uma	  circunferência	  

enorme	  que	  dava	  até	  ao	  último	  piso	  do	  pavilhão,	  onde	  o	  Roberto	  (Araújo	  ?	  35:19)	  Marques,	  que	  era	  um	  

tipo	  especialista	  em	  jardins,	  fez	  um	  jardim	  tropical.	  Ele	  esteve	  lá	  a	  acabar	  as	  coisas,	  com	  o	  jardineiro...	  e	  

veio	  uma	  barca	  de	  água,	  que	  encheu	  o	  jardim	  tropical	  todo...	  e	  então	  resolveram	  mandar	  fazer	  

rapidamente	  um	  balão	  em	  Inglaterra	  para	  que	  quando	  chovia,	  puxavam	  o	  balão	  e	  o	  balão	  tapava	  o	  buraco.	  

Mas	  isto	  tudo	  na	  maior	  das	  alegrias.	  Gastaram	  milhões	  naquilo	  e	  nunca	  funcionou...	  

Mas	  o	  Lício	  tinha	  desenhado	  e	  levado	  uma	  estrutura	  metálica,	  uma	  espécie	  de	  escultura,	  que	  chegava	  até	  

lá	  ao	  buraco	  do	  tecto.	  	  

Fomos	  almoçar,	  e	  depois	  fui	  lá	  ter	  com	  eles	  às	  cinco	  da	  tarde...	  e	  [a	  estrutura	  caiu?].	  O	  tipo	  desata	  a	  rir	  à	  

gargalhada	  e	  diz,	  “pronto,	  arrumem	  isso	  tudo.	  Já	  não	  se	  faz”.	  A	  gente	  aqui	  tinha	  ficado	  para	  morrer.	  Tinha	  

que	  pagar	  indemnizações	  e	  mais	  isto	  e	  aquilo...	  

MT:	  Costuma	  participar	  em	  montagens	  de	  exposições,	  de	  stands?	  

SR:	  Fiz,	  sim.	  Eu	  montei	  muitas	  exposições.	  Fiz	  aquelas	  retrospectivas	  do	  Bernardo	  Marques,	  do	  Viana,	  do	  

Francisco	  Franco,	  do	  Álvaro	  de	  Brée,	  no	  SNI.	  Fiz	  também	  o	  stand	  contra	  a	  poluição	  no	  Porto,	  em	  1973...	  Eu	  

exposições	  tenho	  muitas.	  Foi	  uma	  coisa	  que	  eu	  durante	  um	  tempo	  também	  me	  dediquei.	  

MT:	  E	  gostava?	  

SR:	  Gostava,	  mas	  depois	  cansei-‐me.	  Aquilo	  era	  uma	  agitação	  de	  tal	  ordem...	  Era	  muita	  a	  pressão.	  E	  depois	  

aquilo	  era	  sempre	  uma	  bagunça	  enorme,	  muita	  confusão.	  E	  depois	  com	  a	  idade,	  uma	  pessoa	  vai	  ficando	  

assim	  mais	  calma	  e	  já	  não	  tem	  paciência	  para	  entrar	  nessas...	  Fiz	  há	  pouco	  tempo	  uma	  exposição,	  há	  dois	  

anos,	  no	  Porto,	  que	  era	  a	  exposição	  do	  livro	  do	  Banco	  de	  Portugal.	  A	  exposição	  de	  todas	  as	  notas.	  O	  livro	  

estava-‐se	  a	  fazer	  mas	  não	  estava	  acabado.	  E	  aliás	  para	  mim	  ficou	  bastante	  bem.	  

MT:	  E	  em	  relação	  a	  trabalhar	  com	  tipografias,	  tem	  locais	  escolhidos	  para	  trabalhar?	  

SR:	  Eu	  agora	  só	  tenho	  um.	  Não	  quer	  dizer	  que	  não	  contacte	  com	  os	  outros.	  Eu	  tenho	  preferência	  no	  caso	  

do	  Manuel	  A.	  Pacheco,	  porque	  está	  lá	  um	  homem	  que	  é	  espectacular,	  o	  João	  Gonçalves,	  que	  é	  uma	  pessoa	  

que	  está	  ao	  nosso	  nível.	  E	  desde	  que	  eu	  trabalho	  lá,	  que	  foi	  desde	  1968	  ou	  1969,	  nós	  temos	  aprendido	  um	  

com	  o	  outro.	  

MT:	  Eu	  penso	  que	  há	  uma	  certa	  dificuldade	  nesse	  diálogo...	  

(...)	  

SR:	  no	  aspecto	  formal,	  agora	  de	  fabrico...	  mas	  está	  lá	  hoje	  um	  homem	  com	  um	  offsetzinho	  pequeno,	  que	  é	  

impressor	  do	  Pacheco	  e	  está	  lá	  a	  dar	  umas	  aulas	  de	  impressão.	  Mas	  de	  resto,	  a	  culpa	  não	  é	  das	  pessoas...	  

Faz	  falta,	  além	  das	  Belas-‐Artes,	  haver	  depois	  (isso	  acontece	  na	  Suíça)...	  A	  pessoa	  vai	  tirar	  o	  seu	  curso	  de	  

artes	  gráficas,	  ou	  comunicação	  visual,	  como	  queira	  chamar...	  

MT:	  Design	  de	  Comunicação...	  

SR:	  faz	  não	  sei	  quantos	  anos	  e	  depois	  tem	  que	  ter	  dois	  anos	  de	  oficina.	  Aqui	  quem	  é	  que	  tem	  dois	  anos	  de	  

oficina?	  Nem	  um	  mês!	  

Apareceu-‐me	  lá	  um	  rapaz	  que	  ao	  que	  parece	  era	  aluno	  do	  José	  Cândido	  (ele	  é	  filho	  até	  de	  um	  cardiologista	  

muito	  conhecido)...	  E	  ele	  esteve	  lá	  umas	  semanas	  e	  depois	  desapareceu.	  
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(...)	  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	  

tipógrafo	  se	  sente	  a	  nossa	  indecisão,	  fica	  logo	  distraído.	  E	  o	  problema	  é	  uma	  espécie	  de	  tourada,	  ou	  a	  

gente	  aterroriza	  o	  boi,	  ou	  a	  gente	  aterroriza	  o	  boi,	  por	  conseguinte	  é	  preciso	  ter	  mais	  conhecimento	  da	  

técnica.	  

MT:	  O	  que	  eu	  sinto	  é	  que	  existem	  neles	  [tipógrafos]	  certos	  vícios	  que	  eles	  adoptam	  como	  norma.	  	  

(...)	  

SR:	  Está-‐se	  para	  aí	  a	  organizar	  um	  instituto	  de	  Design,	  ligado	  ao	  LNETI...	  e	  isso	  ou	  é	  muito	  bem	  

organizado,	  ou	  tem	  que	  se	  mandar	  vir	  gente	  estrangeira	  para	  cá...	  o	  que	  é	  uma	  loucura	  como	  se	  pode	  

imaginar...	  um	  bom	  tipógrafo	  estrangeiro	  é	  caro.	  A	  não	  ser	  que	  apareça	  cá	  um	  rebotalho	  de	  um	  	  inglês,	  de	  

um	  francês	  ou	  de	  um	  alemão.	  

Mas	  a	  nossa	  produção	  gráfica	  continua	  a	  ser	  muito	  empírica.	  Já	  há	  pessoas	  que	  fizeram	  vários	  cursos	  em	  

Inglaterra,	  que	  também	  são	  muito	  cultos,	  e	  que	  estão	  apetrechadas	  para	  isso.	  

Eu	  tive	  a	  sorte,	  foi	  sorte	  de	  ter,	  por	  variadas	  circunstâncias...	  	  

(fim	  do	  registo	  de	  áudio,	  mas	  a	  conversa	  parece	  continuar)	  

	  





2olhar | jogo | espírito de serviço · sebastião rodrigues e o design gráfico em portugal


	RANGE!B1:E46
	_GoBack
	1_4_SIMBOLOS.pdf
	RANGE!A1:D32
	_GoBack

	0_INTRODUCAO_ANEXOS.pdf
	_GoBack

	3_ENTREVISTAS.pdf
	_GoBack




