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A presente dissertação versa sobre a hierarquia de informação visual apli-

cada à primeira página dos jornais diários impressos com o objectivo de 

orientar a leitura e facilitar a interiorização das notícias comunicadas. 

É através do design editorial que se imprime importância e destaque a 

uma notícia em detrimento de outra(s) e se cria um circuito orientador 

da leitura pela ordem segundo a qual se pretende que seja feita. As regras 

que indicam a importância de cada notícia são definidas em função da 

linha editorial do jornal e são optimizadas pelos designers por diversos 

meios, entre os quais, a hierarquia de informação visual. Quando as regras 

editoriais são graficamente adequadas à notícia podem também facilitar 

a leitura e o entendimento da mensagem a comunicar.

A investigação visa desvendar quais as técnicas gráficas utilizadas para 

comunicar e destacar as notícias de primeira página. Para tal, impôs-se o 

recurso a uma metodologia mista, por meio de estudo de casos de jornais 

portugueses de referência como o Diário de Notícias, o jornal Público e 

o recente i; inquirição do público e entrevistas a directores de arte de 

jornais diários de referência. Pretende-se portanto, descortinar de que 

formas pode a hierarquia de informação visual orientar os olhos do leitor 

destacando e tornando as notícias atractivas consoante a sua importância.

Resumo

Palavras-chave 

Design de jornais 
Hierarquia 

Legibilidade
Importância 

Contraste

.. vi ..

The present dissertation is about the way visual information hier-

archy is used on daily newspapers to orientate reading and favour 

communicated news interiorization.

It is through editorial design that news gain focus and relevance 

upon others, and an orientate reading circuit is created to define 

in which order reading should occur. The rules that indicates each 

news importance is defined according to journal editorial line being 

their communication optimized by designers in many ways, such 

as information hierarchies, which when suited to the news tend 

not only to make their reading easier, but also understandability 

of communicator message.

This investigation aim is to discover techniques used to communi-

cate and highlight first page news. For such it proposal is to make 

a case study based on portuguese journals as Diário de Notícias, 

Público and the new newspaper i, public inquiry, and interview-

ing art directors from reference journals. Therefore, is intended to 

unveil ways in which visual information hierarchy can orient reader 

eyes emphasizing news, and making them atractive according to 

their importance.

Abstract

Keywords

Newspaper’s design
Hierarchy
Legibility
Importance
Contrast
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Introdução introdução à investigação

A hierarquia visual de uma página de jornal parece assumir uma enorme 

relevância ao nível da facilidade de leitura, legibilidade e leiturabilidade 

da notícia. Quando se fala em jornais e comunicação de notícias, a sua 

importância cresce vertiginosamente. Parece ser através da hierarquia 

visual que os olhos do leitor são orientados e é definido um circuito 

de leitura que se pretende que o mesmo adopte. A hierarquia visual 

parece condicionar a percepção de importância, diferenciando e criando 

graus de importância em manchetes, imagens e notícias em geral.  

Como tal, a hierarquia de informação visual na primeira página de 

um jornal assume grande importância e é um assunto que merece 

ser estudado, já que a prática profissional assenta na intuição.  

É sobre esta área do design editorial que a presente dissertação de 

mestrado se debruça. 

O problema da presente investigação prende-se com os modos como 

se cria eficazmente a hierarquia visual em função de um objectivo con-

creto, e por sua vez, como esta condiciona os níveis de importância, 

destaque ou atractividade da notícia.

Depois da comunicação oral, os jornais são o meio de comunicação de 

notícias mais antigo e regista-se desde a antiguidade. Apesar do poder 

da concorrência que tem surgido ao longo dos tempos como a rádio,  

a televisão, a internet e mais recentemente os jornais digitais, os jornais 

impressos continuam a constituir um veículo popular e poderoso no 

relato e análise dos eventos do nosso quotidiano.

 1.2  Introdução à Investigação

O capítulo introduz a dissertação 

com a exposição do campo, tema, título 

problema da investigação, relevância 

e justificação do trabalho. 

São explanados também os objectivos gerais 

e específicos bem como os benefícios 

decorrentes do projecto.

Nota Introdutória
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Introdução objectivos da investigação

Os objectivos gerais desta pesquisa consistem em investigar como se 

relacionam e actuam os elementos gráficos na definição de níveis de 

hierarquia visual, nomeadamente na definição de circuitos de leitura 

da notícia do jornal impresso.

Com vista a alcançar esta meta, foram definidos os objectivos específicos 

que se listam em seguida:

.  No sentido de compreender melhor o objecto-contexto e o meio 

alvo de estudo, entendeu-se necessário identificar a evolução histó-

rica dos jornais impressos: saber quando, como e onde surgiram os 

jornais, como eram e como são, bem como dissertar em torno das 

várias áreas do conhecimento que tangem o processo de elaboração 

de um jornal (cap. II);

.  Identificar posturas, métodos e procedimentos usados por peritos 

em design editorial. Nesse sentido, procurou-se auscultar a opinião de 

directores e editores de arte responsáveis pelo design de alguns dos prin-

cipais jornais portugueses: como estruturam os seus projectos, como 

consideram e definem a temática da presente investigação e quais os 

meios gráficos utilizados para projectar uma página (cap. IV);

   Analisar os jornais impressos recorrendo ao estudo de casos como 

método científico especialmente útil a esta investigação. Para tal 

foram definidos os casos de estudo: Diário de Notícias, Público e i. 

Procedeu-se à análise dos respectivos projectos editoriais ao nível da 

paginação, grelhas principais e estrutura, hierarquia e guia de estilos 

1.3  Objectivos da Investigação

introdução à investigação Introdução

O design de jornal representa um papel determinante na comunica-

ção e no entendimento das notícias destinadas aos seus públicos-alvo.  

Esta pesquisa irá consolidar a importância do design editorial num jornal.  

Com isto, beneficiarão desta dissertação principalmente os jornais por-

tugueses, os leitores dos jornais, os designers gráficos e particularmente 

os editores de arte de revistas e jornais.

Esta investigação tem como objectivo investigar as técnicas usadas para 

criar níveis de hierarquia visual e compreender melhor os processos usa-

dos para comunicar a importância e a ordem pela qual devem ser lidas as 

notícias de um jornal. A investigação inicia-se com a consciência de que 

alguns resultados podem coincidir com procedimentos empíricos usados 

na prática profissional em design editorial. Porém, com igual convicção 

de que a reflexão sobre a prática profissional e o contributo com dados 

credíveis é um real contributo no sentido do aumento da qualidade e 

eficácia da mensagem gráfica. De modo a atingir os propósitos desta inves-

tigação e garantir rigor no processo, foi desenhada uma metodologia mista 

(intervencionista e não-intervencionista) através da observação de estudo 

de casos dos jornais Diário de Notícias, Público e i (jornais com diferentes 

idades, que se reflecte no design de primeira página), bem como da recolha 

de informação resultante de inquéritos direccionados aos leitores e entre-

vistas individuais a directores e editores de arte de jornais de referência.

Campo Design de Comunicação

Tema Design Editorial

Título Hierarquia de informação visual 
e circuitos de leitura: A primeira página dos jornais diários

Questão da Investigação De que modos pode 
a hierarquia visual condicionar os níveis 
de importância da notícia e criar maior destaque ou atractividade? 

1.2.4  

1.2.3  

1.2.1  

1.2.2  
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Introdução benefícios da investigação

crescente número de leitores e consequentemente, um possível aumento 

dos lucros contrariando assim uma possível tendência contrária. 

Os designers gráficos de modo geral também beneficiarão com o estudo 

já que se comprova e reforça a importância do design para a comunicação. 

Assim possibilitará um maior investimento (e procura) na profissão de 

designer. Concretamente, editores e directores de arte não só de jornais, 

como também de revistas beneficiarão por possibilitar a melhoria e 

adequação do seu trabalho ao público destinatário, optimizando a res-

posta às suas necessidades. O designer terá uma maior responsabilidade 

perante a sociedade.

Também os leitores beneficiarão desta pesquisa pois terão acesso a um 

design de informação mais adequado aos seus gostos e necessidades 

através do re-design dos jornais.

Todavia, toda a sociedade beneficiará com esta investigação uma vez 

que através dos jornais melhorados terão melhor e mais directo acesso às 

notícias de todo o mundo o que permite uma sociedade mais informada 

e actualizada, continuamente.

benefícios da investigação Introdução

para identificar circuitos de leitura, descortinar como é feito o des-

taque da manchete, e comparar os jornais descobrindo diferenças e 

semelhanças entre eles (cap. V);

   Auscultar o público destinatário da mensagem jornalística com 

recurso a inquéritos, de modo a obter dados sobre como o design 

gráfico do jornal condiciona a percepção da notícia. Através de um 

conjunto de testes pretendeu-se avaliar o papel individual e a inter-

-relação dos elementos do design gráfico na definição de níveis hie-

rárquicos e de atractividade da notícia jornalística (cap. VI e VII).

Embora não seja prioridade desta investigação, procurou-se também 

apurar a relação entre os inquiridos e o objecto jornal na procura de 

informação ou notícia, quer em questões de reputação, de valor, de 

utilidade ou estéticas (cap. VII).

Uma investigação científica primeiramente compreende benefícios 

para o investigador uma vez que desenvolve o espírito investigador, 

tornando-se mais crítico, metódico e organizado. Neste caso em con-

creto intui-se um contributo directo da investigação ao nível da prática 

profissional de designer. 

A presente investigação constitui um contributo importante tanto para 

os comunicadores da informação impressa como para os receptores da 

mesma como é o caso dos jornais portugueses, já que através dela terão 

acesso à opinião do público em geral, tanto de quem tem o hábito de 

leitura de jornais como de quem não o pratica: tomam conhecimento 

de preferências e opiniões dos seus leitores acerca dos jornais portugue-

ses. Contribui portanto, para a construção de uma resposta mais eficaz 

às necessidades do público leitor. Desta forma, contribui para a melho-

ria dos jornais nacionais, abrindo portas para uma maior visibilidade, 

Benefícios da Investigação  1.4
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2.2  O Jornal

LIVRO de estilo. 2ª ed. 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, p. 06

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: 
Routledge, 2003. 

ISBN 978-0-415-29026-2, 
p. 14

T.L.:  Os tablóides são por 
norma preferidos pelos leito-

res, por não exigem um braço 
de gorila para lê-los. 

(...) No entanto, desde que os 
tablóides limitam a quanti-

dade de texto de uma história 
e uma vez que necessitam que 
os leitores mudem as páginas 

para seguir as histórias é 
uma má idéia, os jornais que 
apostam mais no jornalismo 

de profundidade preferem 
broadsheets.

2

1

Considerado como um poderoso meio de comunicação impresso, 

o jornal caracteriza-se pelo uso do papel de imprensa e pela lin-

guagem jornalística. 

Por questões técnicas, comunicacionais e económicas a dimensão do jor-

nal pode variar, sendo mais frequente o uso de formatos padronizados:

“Tabloids are generally preferred by readers because they do not require the 

arm stretch of a gorilla to read them. (…) However, since tabloids limit 

how much can be written on one story and since requiring readers to turn 

pages to follow stories is a bad idea, those papers that carry more in depth 

journalism prefer broadsheets.”  
1

Tratando-se de um meio de comunicação com periodicidade defi-

nida, o jornal pode ser mensal, quinzenal, semanal ou diário.

Segundo José Manuel Fernandes, um dos fundadores do jornal 

Público, o jornal diário tem um carácter efémero 
2
 pela natureza das 

notícias que veicula. Em contrapartida, oferece ao leitor a vantagem 

de se informar diariamente com notícias actualizadas continuamente.

Um jornal pode assumir conteúdo genérico, abordando os vários 

temas da actualidade em que está a ser produzido, ou de conteúdo 

“Tabloids are generally preferred by readers because they do not require the 

arm stretch of a gorilla to read them. (…) However, since tabloids limit 

how much can be written on one story and since requiring readers to turn 

pages to follow stories is a bad idea, those papers that carry more in depth 

journalism prefer broadsheets.”  
1

Standard: entre 60 x 38 cm e 75 x 60 cm

Tablóide: cerca de 38 x 30 cm

Tablóide Berlinense (ou Europeu): cerca de 47 x 31,5 cm

Microjornal: metade da medida do tablóide

Considerou-se que a credibilidade e o rigor 

de uma investigação também dependem 

da clareza dos conceitos implicados 

e do conhecimento sobre o estado da questão. 

Nesse sentido, procedeu-se a uma revisão literária 

sobre o tema e sempre atendendo aos propósitos 

e objectivos propostos nesta investigação.

Para abordar o tema do design editorial 

em jornais, considerou-se importante versar 

as várias áreas do conhecimento 

que o atravessam através de registos literários 

de autores incontornáveis. Assim, o presente 

capítulo, encontra-se subdividido em dez 

partes, sendo que as nove primeiras abordam 

os vários itens essenciais ao estudo 

reservando o último ponto para a crítica 

literária das principais obras.

Nota Introdutória
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A comunicação oral constituiu o primeiro meio de comunicação de 

notícias e portanto, o mais antigo. Contudo, como refere André Gürtler, 

a comunicação escrita de notícias registou-se desde a antiguidade:

"En la Roma precristina el César encargaba la redacción de memorias sobre 

los debates senatoriales y las asambleas populares, que con posterioridad se 

publicaban de forma regular en el mercado."  
7

O “jornal” mais antigo conhecido intitulava-se por Acta Diurna. 

Contudo, com as invasões bárbaras, e a consequente queda do império 

romano a transmissão epistolar de notícias voltou a extinguir-se. 

Na Alta Idade Média, numa época de grandes migrações, era nos mos-

teiros que se encontravam os grandes focos de actividade intelectual 

já que eram os monges, os responsáveis pela escrita de novos textos de 

cópias de textos antigos – os monges copistas. (ibid)

No entanto, na baixa idade média, com o florescimento das cidades 

livres, os mosteiros e os castelos perderam a sua supremacia cultural 

e política para os artesãos e comerciantes. Criou-se então, um novo 

sistema de transporte e correio organizado: a transmissão oral e escrita 

de notícias de novidades pelos serviços especiais de mensageiros.  

Foi neste contexto que surgiu o periódico epistolar. 8

No entanto ainda eram direccionados a um público bastante restrito.  

Os leitores eram as autoridades, o clero, os intelectuais e os comerciantes.

 

“Las autoridades, el clero, los intectuales y los comerciantes no podían 

permitirse permanecer ajenos a los acontecimientos de su época. A fin de 

conservar los vínculos y de preservar las organizaciones y las estructuras, 

resultaba necesario ponerse al curriente de forma recíproca. Así pues, las 

noticias estaban dirigidas a un círculo de lectores restringido”  9 

“Las autoridades, el clero, los intectuales y los comerciantes no podían 

permitirse permanecer ajenos a los acontecimientos de su época. A fin de 

conservar los vínculos y de preservar las organizaciones y las estructuras, 

resultaba necesario ponerse al curriente de forma recíproca. Así pues, las 

noticias estaban dirigidas a un círculo de lectores restringido”  9 

"En la Roma precristina el César encargaba la redacción de memorias sobre 

los debates senatoriales y las asambleas populares, que con posterioridad se 

publicaban de forma regular en el mercado."  
7

2.3  A História do Jornal

GÜRTLER, André - Historia 
del periódico y su evolución 

tipográfica. 2.ª ed. Campgràfic 
Editors, 2005. ISBN 

84-933446-7-2, p. 03

T.L.: Na Roma pré-cristã 
César já encarregava a escrita 

de memórias relativas aos 
debates senatoriais e às assem-

bleias populares, que poste-
riormente eram publicadas 
regularmente no mercado.

GÜRTLER, André - Historia 
del periódico y su evolución 

tipográfica. 2.ª ed. Campgràfic 
Editors, 2005. ISBN 

84-933446-7-2, p. 05

“Se implantó un sistema de 
transporte y correo organizado 

y unos servicios especiales de 
mensajeros se ocupaban de 
la transmisión oral y escrita 

de las novedades. A partir 
del informe ocasional que se 

adjuntaba a una misiva surgió 
el periódico epistolar.”

GÜRTLER, André - Historia 
del periódico y su evolución 

tipográfica. 2.ª ed. Campgràfic 
Editors, 2005. ISBN 

84-933446-7-2, p. 07

T.L.: As autoridades, o clero, 
os intelectuais e os comer-

ciantes não podiam permitir-
-se permanecer alheios aos 

acontecimentos da sua época. 
Com o intuito de conservar 
os vínculos e de preservar as 
organizações e as estruturas, 

tornava-se necessário pôr-se a 
par de forma recíproca. Assim 
pois, as notícias eram dirigidas 

a um círculo de leitores 
restrito.

7

8

9
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especializado numa determinada área, como por exemplo: desporto, 

economia, negócios, política ou cultura.

Genericamente, os jornais actuais encerram os seguintes conteúdos: 

editorial, expediente, cartas dos leitores, obituário, coluna social, horós-

copo, efemérides e curiosidades, pequena banda desenhada, passatem-

pos, classificados imóveis e de emprego.

O jornal moderno é composto por duas partes bem distintas:

   Hard news: que informa acerca da actualidade das últimas 24 horas;

   Soft news: com uma dimensão mais ampla do conceito de actualidade, 

com temática e informação não só referente às últimas 24 horas. 3

Possuem por norma as seguintes secções: internacional, nacional, 

regional, local, sociedade, cultura, economia, desporto, entre outras. 

A ordem das secções e a proporção de página que contêm fazem parte 

da estrutura básica do jornal e são definidas previamente pelo director.

Seja qual for a sua periodicidade e temática, um jornal moderno deve 

estar dividido em duas partes: forma e conteúdo.

Em termos gerais, e segundo o jornal Público 4 defende, um jornal deve 

ser “acessível e de fácil leitura” para que possa cumprir correctamente 

a sua função.

“Newspapers and magazines are a potent mix of text and image designed 

to grab the reader's attention and hold it, making the experience of reading 

the news easy and enjoyable (...)”  5

Falando especificamente do diário Público, o referido jornal introduziu 

uma inovação para a imprensa portuguesa: quando um tema da actu-

alidade é tratado nas primeiras páginas do jornal, é minuciosamente 

descrito na secção intitulada por “destaque”. 6

O número de páginas designadas a uma notícia deve espelhar a impor-

tância do acontecimento a noticiar. (ibid)

O título, o pós-título, a entrada, o lead, os subtítulos e a fotografia 

devem ter “unidade, coerência e eficácia informativa”. (Livro de 

estilo, 2005: 58)

“Newspapers and magazines are a potent mix of text and image designed 

to grab the reader's attention and hold it, making the experience of reading 

the news easy and enjoyable (...)”  5

LIVRO de estilo. 2ª ed. 
Camarate: Público, 2005. 
ISBN 972-8892-37-3, p. 74

LIVRO de estilo. 2ª ed. 
Camarate: Público, 2005. 
ISBN 972-8892-37-3, p. 75

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-
nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-
29026-2, p. 01

T.L.:  Jornais e revistas são 
uma potente mistura de texto 
e imagem projetada para 
agarrar a atenção do leitor e 
prendê-lo, tornando a expe-
riência de ler a notícia fácil e 
agradável (...).

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7

4

6

5

3
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Estes panfletos surgiram aquando da invenção da fundição de tipos 

móveis, na segunda metade do séc. XV, que permitiu a implantação da 

imprensa de tipos móveis por toda a Europa. A difusão de notícias ade-

riu a esta técnica e a mensagem manuscrita passou a utilizar-se apenas 

nos círculos da aristocracia.

Esta nova técnica de reprodução de textos permitia a produção de quan-

tas cópias se desejasse e depois das primeiras décadas após a invenção da 

imprensa, a transmissão de notícias tornou-se um verdadeiro negócio.

“Las primeras noticias impresas se cristalizaron sobre hojas sueltas y a 

una sola cara, las denominadas hojas volantes o impresiones de una hoja. 

Publicadas en formatos de página de diversas dimensiones, éstas servían pri-

mordialmente para difundir con celeridad textos e información como, por 

ejemplo, decretos eclesiásticos, anuncios sobre libros o editores, avisos oficia-

les, libros de oraciones, calendarios,[...] información sobre acontecimientos 

sobresalientes del día. A fin de completar el contenido de las noticias, desde 

un estadio muy temprano estas impresiones de una hoja se ilustraron con 

toda suerte de grabados e incluso se colorearon a mano.”  11

Como informa Gürtler (2005: 9-11), já se faziam impressões em gran-

des quantidades: em Florença, imprimiam-se tiragens de quatro mil 

exemplares e em Barcelona, cerca de duzentas mil cópias só para a 

catedral de Oviedo. Foram de extrema importância como arma nas 

cruzadas religiosas e políticas de princípios do séc. XVI. Inclusivamente, 

Martin Lutero usava-as para transmitir ao povo as suas ideias teológicas 

de renovação e para influir sobre a opinião pública de toda a Alemanha.

Abordando o tema da história e evolução dos jornais, é incontornável 

falar-se no jornal “Neue Zeitung” (fig. 02) , que ainda não possuía um 

carácter periódico, mas era publicado de forma esporádica, de acordo 

com o ritmo a que se recebiam as notícias (por via oral ou epistolar). 

Ao termo “zeitung”, que significa “informação em desenvolvimento” foi 

acrescentado o termo “neue”, “novo”. O primeiro exemplar em forma 

“Las primeras noticias impresas se cristalizaron sobre hojas sueltas y a 

una sola cara, las denominadas hojas volantes o impresiones de una hoja. 

Publicadas en formatos de página de diversas dimensiones, éstas servían pri-

mordialmente para difundir con celeridad textos e información como, por 

ejemplo, decretos eclesiásticos, anuncios sobre libros o editores, avisos oficia-

les, libros de oraciones, calendarios,[...] información sobre acontecimientos 

sobresalientes del día. A fin de completar el contenido de las noticias, desde 

un estadio muy temprano estas impresiones de una hoja se ilustraron con 

toda suerte de grabados e incluso se colorearon a mano.”  11

GÜRTLER, André - 
Historia del periódico y su 

evolución tipográfica. 
2.ª ed. Campgràfic Editors, 

2005. ISBN 84-933446-7-2, 
p. 09

T.L.: As primeiras folhas 
impressas caracterizavam-se 
por folhas soltas impressas 
numa só face, as chamadas 

“flyers” ou “impressões de uma 
folha”. De diversas dimensões, 

serviam primeiramente para 
difundir com rapidez textos 
e informação como decretos 
eclesiásticos, anúncios sobre 

livros ou editores, avisos 
oficiais, livros de orações, 

calendários [...] e aconteci-
mentos importantes do dia 
[…] apresentavam gravuras 

pintadas à mão.

11
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Os governos trocavam relatórios sobre assuntos de estado, conflitos 

bélicos e sucessos políticos. Já os famosos “Periódicos da casa Fugger” 

(fig. 01) apresentados em anexo, tratavam notícias da corte, procedi-

mentos judiciais, promulgações oficiais e eclesiásticas e principalmente 

dos negócios ou do comércio. Registava-se um particular interesse pelos 

acontecimentos triviais dessa época que era caracterizada pela insegu-

rança, o medo e a superstição. As crónicas sensacionalistas cobriam notí-

cias de assassinatos, histórias diabólicas, queima de bruxas, catástrofes 

naturais e fenómenos astronómicos.

Os primeiros jornais da China surgiram em Pequim no século VIII, sob 

a forma de boletins escritos à mão.

Indirectamente relacionados com a história e a evolução dos jornais 

estão os panfletos ou “flyers”. Esta modalidade de informação e de for-

mação de opinião contribuiu para que no séc. XVI, se criassem as con-

dições para o povo participar dos acontecimentos públicos de forma a 

tornar os jornais uma realidade necessária. 10

GÜRTLER, André - Historia 
del periódico y su evolución 
tipográfica. 2.ª ed. Campgràfic 
Editors, 2005. ISBN 
84-933446-7-2, pp. 12-13

10

Figura 01  
Periódico epistolar 

da Casa Fugger 
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reduzido o espaço era aproveitado ao máximo por uma “mancha tipo-

gráfica bastante grande e com escassas margens. As pequenas folhas 

informativas chegavam numa extensão de quatro páginas”. (ibid)

Gürtler explica que era transportada do modelo tipográfico dos livros para 

os jornais a tendência da composição piramidal invertida (fig. 03 e 04).

Já nesta altura “se empregavam misturas de caracteres e diferentes tama-

nhos para criar imagens tipográficas diferenciadas” com o intuito de 

criar destaque visual nas páginas – hierarquia de informação visual.

Quanto à tipografia utilizada, a princípio empregava-se a letra gótica 

apenas em títulos, e numa fase posterior, seriam sobretudo os tipos de 

gótica de fractura utilizados quer nos títulos, quer no texto em si. Outra 

fonte usada habitualmente foi a letra “schwabacher”. 13

“Em 1556, o governo veneziano publicou o jornal intitulado por Notizie 

scritte, pelo qual os leitores pagavam com uma pequena moeda conhecida 

como «gazetta»." 14

Em Portugal, as folhas volantes surgiram em finais do séc. XVI e eram 

denominadas por "relações de novas gerais" ou "notícias avulsas". 15 

Apareciam a propósito de um importante acontecimento nacional ou 

internacional.

"Limitavam-se a relatá-lo com grandes minudências, mas nem sempre com 

muita verdade." 16

“Em 1556, o governo veneziano publicou o jornal intitulado por Notizie 

scritte, pelo qual os leitores pagavam com uma pequena moeda conhecida 

como «gazetta»." 14

GÜRTLER, André - Historia 
del periódico y su evolución 

tipográfica. 2.ª ed. Campgràfic 
Editors, 2005. ISBN 

84-933446-7-2, pp. 18-19

TENGARRINHA, José – 
História da imprensa periódica 
portuguesa. Lisboa: Portugália 

Editora, 1965, p. 29

TENGARRINHA, José – 
História da imprensa periódica 
portuguesa. Lisboa: Portugália 

Editora, 1965, p. 30

JORNAIS, Associação 
Nacional de – História do 

Jornal no Mundo [Em linha] 
[Consult. 15 Fevereiro 2010]. 

Disponível em
http://www.anj.org.br/a-

-industria-jornalistica/
historianomundo
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Figura 04
Antazaygendt 
Newezeyttung, 1525 

Figura 03 
Neue Zeitung, 1520 
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impressa data de 1502 e esteve em vigor durante mais de dois anos. 12

Ao contrário das impressões de uma só folha que noticiavam um assunto 

apenas, o Neue Zeitung que tanto se produzia escrito como impresso, 

cobria os acontecimentos mais variados: sucessos políticos, bélicos e 

eclesiásticos, da corte e da vida quotidiana.

As suas dimensões, à semelhança dos periódicos publicados até ao  

séc. XVIII, eram de cerca de 15 x 22 cm. Uma vez que era de formato 

Figura 02
Neue Zeitung, 1519

GÜRTLER, André -
 Historia del periódico y su 
evolución tipográfica. 
2.ª ed. Campgràfic Editors, 
2005. ISBN 84-933446-7-2, 
p. 17

12
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O conteúdo dos jornais começou a focalizar assuntos mais locais na 

segunda metade do século XVII. No entanto, a censura era algo normal 

mas foi em 1766, que a Suécia se tornou o primeiro país a aprovar uma 

lei que protegia a liberdade de imprensa. 21

A invenção do telégrafo, em 1844, transformou por completo a 

imprensa escrita pois permitia que as informações fossem transmiti-

das numa questão de minutos, dando origem a relatos mais actuais.  

Os jornais emergiam em sociedades do mundo inteiro e em meados do 

século XIX, os jornais tornaram-se o principal veículo de divulgação 

e recepção de informações. Entre 1890 e 1920, no período conhecido 

como “anos dourados” da media, os barões da media como William 

Randolph Hearst, Joseph Pulitzer, e Lorde Northcliffe construíram 

gigantescos impérios editoriais.

Nos anos 20, com o surgimento da rádio, os jornais foram obrigados a 

reavaliar seu papel como principal fonte de informação da sociedade. 

JORNAIS, Associação 
Nacional de – História do 

Jornal no Mundo [Em linha] 
[Consult. 15 Fevereiro 2010]. 

Disponível em
http://www.anj.org.br/a-

-industria-jornalistica/
historianomundo

21

Figura 05
A primeira das chamadas "Gazetas da 
Restauração" que iniciou o jornalismo 
em Portugal
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A relação portuguesa com o título Relação Universal do Que Succedeu em 

Portugal e mais Províncias do Occidente e Oriente, etc. foi durante muito 

tempo apontado como o primeiro jornal português. Data de Março de 

1626 e era redigida por Manuel Severim de Faria.

"Foi impressa em Lisboa em 1626 e reimpressa em Braga em 1627.

Contudo, estas relações não possuíam carácter periódico como exige 

o jornalismo. Regista-se portanto, a inauguração do jornalismo em 

Portugal com as chamadas Gazetas da Restauração 17, a primeira com o 

longo título – como era costume na época: Gazeta em Que Se Relatam 

as Novas Todas Que Houve Nesta Corte e Que Vieram de Várias Partes 

no Mês de Novembro de 1641. A periodicidade destas gazetas era quase 

sempre mensal e tinham continuidade – desde Novembro de 1641 até, 

pelo menos, Setembro de 1647.

O aparecimento do jornalismo em Portugal significou o acesso a infor-

mação periódica que até aí fora irregular já que dependia da gravidade 

dos acontecimentos.

"A folha passa a ser esperada em determinadas datas, criando-se assim os 

hábitos característicos dos leitores da imprensa periódica." 18

"Embora as condições fossem mais favoráveis após a Restauração, a primeira 

gazeta portuguesa estava ainda submetida às regras da censura (...)" (ibid)

Após um período de proibição de publicação de notícias, a Gazeta 

reapareceu mas neste turno, sem difundir notícias internas e com o 

cabeçalho: "De novas fora do Reino" a fim de evitar benificiar o inimigo 

com informações da situação militar portuguesa.

Cessada a publicação da Gazeta, surgiu o Mercurio Portuguez, redigido 

por António de Sousa Macedo 19 até Dezembro de 1666, este já com 

"uma acentuada intenção política". 20

Foi apenas na primeira metade do século XVII que os jornais começa-

ram a surgir como publicações periódicas e frequentes.

Custo de seis reais em média, 
variando de acordo com o 
número de páginas.
(TENGARRINHA, 1965: 33)

TENGARRINHA, José – 
História da imprensa periódica 
portuguesa. Lisboa: Portugália 
Editora, 1965, p. 29

Notável escritor e diplomata, 
geralmente considerado 
«o primeiro jornalista 
português».
(TENGARRINHA, 1965: 33)

TENGARRINHA, José – 
História da imprensa periódica 
portuguesa. Lisboa: Portugália 
Editora, 1965, p. 35

TENGARRINHA, José – 
História da imprensa periódica 
portuguesa. Lisboa: Portugália 
Editora, 1965, p. 33

17

16

19

20
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No caso específico do jornal Público:

“A concepção editorial do Público corresponde a uma dupla exigência, 

de qualidade e diversidade, visando áreas de informação e tempos de lei-

tura claramente diferenciados, conforme as características de cada uma das 

publicações que constituem o conjunto do jornal.” 24

A linha editorial orienta o modo como cada texto será redigido, define 

quais os termos que devem ou podem ser usados, e qual a hierarquia que 

cada tema terá na edição final em termos de construção da mensagem 

ou notícia a comunicar.

"O guia de estilos ou também denominado por livro de estilo é um guia de 

regras de estilo e padronização de um veículo de comunicação."  25

“(...) nunca se pretende definitivo: é um texto em evolução permanente onde 

se registam princípios, regras e procedimentos que a vida da Redacção do 

jornal for instituindo como adquiridas.” 26

O diário de referência Público publicou inclusivamente o seu livro de 

estilos, primeiramente em 1989 e posteriormente reeditado em Março 

de 2005. Nele refere:

“O Público é um jornal diário de grande informação, orientado por 

critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de 

ordem ideológica, política e económica”; “inscreve-se numa tradição 

europeia de jornalismo exigente e de qualidade, recusando o sensacio-

nalismo e a exploração mercantil da matéria informativa.” 27

“O rigor de uma informação completa e fundamentada – sobre factos e 

não sobre rumores-, a imparcialidade da atitude jornalística, a correcção, 

clareza e concisão da escrita são, para o Público, regras essenciais. Mas o 

respeito escrupuloso por essas regras não é incompatível com a procura de 

formas inovadoras de noticiar, interpretar e editar a actualidade.” 27

Defende que para captar a novidade, é necessário organizar a narrativa, 

encarando os factos de forma frontal e de modo a que a sua cadência 

seja formalmente apelativa e tecnicamente eficaz. 28

“O rigor de uma informação completa e fundamentada – sobre factos e 

não sobre rumores-, a imparcialidade da atitude jornalística, a correcção, 

clareza e concisão da escrita são, para o Público, regras essenciais. Mas o 

respeito escrupuloso por essas regras não é incompatível com a procura de 

formas inovadoras de noticiar, interpretar e editar a actualidade.” 27

“O Público é um jornal diário de grande informação, orientado por crité-

rios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de ordem 

ideológica, política e económica”; “inscreve-se numa tradição europeia de 

jornalismo exigente e de qualidade, recusando o sensacionalismo e a explo-

ração mercantil da matéria informativa.” 

“A concepção editorial do Público corresponde a uma dupla exigência, 

de qualidade e diversidade, visando áreas de informação e tempos de lei-

tura claramente diferenciados, conforme as características de cada uma das 

publicações que constituem o conjunto do jornal.” 24
LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, p. 16

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, pp. 
15-21

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, p. 15

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, p. 17

Manual de Redacção. [Em 
Linha]. [15 Outubro 2011]. 

Disponível em http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Livro_de_estilo
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Reagindo à concorrência, os editores renovaram os formatos e conte-

údos dos seus jornais a fim de os tornar mais atraentes, aumentando 

também o volume dos textos para oferecer uma cobertura mais ampla 

e de maior profundidade.

Assim que os jornais se conseguiram adaptar à novidade do rádio, 

viram-se obrigados a fazer uma autoavaliação com o surgimento de 

um novo e poderoso veículo de informação: a televisão.

Entre 1940 e 1990, a circulação de jornais nos EUA passou de um 

jornal para cada dois adultos para, um para cada três. Alguns jornais, 

como o “USA Today”, responderam aos avanços tecnológicos através 

do uso da cor e com artigos “curtos, rápidos e objectivos” como os que 

a televisão oferecia. (ibid)

Se os avanços tecnológicos prévios e meios de comunicação como a 

rádio e a televisão já haviam fomentado alterações no design dos jornais, 

a internet parece ter criado um novo patamar de possibilidades. Com 

um novo entendimento da notícia e o surgimento dos jornais digitais, 

o volume e a actualização de informações na internet não têm paralelo, 

mas isto não decretou o fim da relevância dos jornais impressos.

Os jornais impressos continuam a constituir um veículo popular e 

poderoso no relato e análise dos eventos do nosso quotidiano. A WAN 

– Associação Mundial de Jornais – calcula que um bilião de pessoas em 

todo o mundo lê um jornal todos os dias. 22

"A lógica pela qual a empresa jornalística enxerga o mundo, que indica 

os seus valores, aponta os seus paradigmas e influencia decisivamente 

na construção de uma mensagem" corresponde à linha editorial dessa 

mesma empresa. Esta política é predeterminada pela direcção do veículo 

de comunicação ou pela directoria da empresa. 23

JORNAIS, Associação 
Nacional de – História do 
Jornal no Mundo [Em linha] 
[Consult. 15 Fevereiro 2010]. 
Disponível em
http://www.anj.org.br/a-
-industria-jornalistica/
historianomundo

Editorial.[Em Linha]. [15 
Outubro 2011]. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Editorial#Linha_editorial
(apud PENA, Felipe. 1000 
Perguntas sobre Jornalismo. 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 
2005)

22

23
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O grafismo de um jornal, como todas as publicações, deve adequar-se 

à personalidade e objectivos da publicação e ter em conta os públicos-

-alvo actuais. Para que o projecto seja mais poderoso, deve apresentar 

harmonia entre design, texto e edição. Um jornal deve ser desenhado 

de forma “eficaz e competitiva”. 32

O design do jornal em si é uma parte essencial da sua identidade.

“When a publication is first set up, a lot of design decisions need to be made 

that will set the style for publication. Once a publication is up and running, 

it is important that it continues to present a familiar face to its audience 

and that it has a clear identity that will suit its target audience. Readers 

should be able to recognize a publication easily and identify with it. There 

is often an inspirational nature to a publication’s style.” 33

O estilo gráfico de um jornal deve possibilitar ao leitor vários tempos 

e níveis de leitura:

“Deve permitir que o leitor seja apressado e superficial, captando apenas 

o essencial, mas também que possa ser lento e apreciar uma maior pro-

fundidade de tratamento dos temas. Deve poder ler-se em cinco minutos 

ou numa hora. Deve proporcionar a mesma sensação de agradabilidade 

quando apenas se folheia ou quando se mergulha no detalhe das notícias, 

reportagens e análises. Deve ser um jornal que sabe entender o tempo dos 

seus leitores (…)”. 34 

O que se espera de um jornal é que este tenha uma personalidade 

própria, seja agradável, flexível de fácil leitura. Um exemplo de jornal 

que cumpre estes objectivos é o jornal Público (que foi alvo de estudo 

nesta investigação), já que ao fim de alguns meses após o seu lança-

mento recebeu o título de “diário líder no segmento das publicações 

de referência”.  35

Como refere o Livro de Estilo do Público, a área da publicidade não 

compete ao designer:

“When a publication is first set up, a lot of design decisions need to be made 

that will set the style for publication. Once a publication is up and running, 

it is important that it continues to present a familiar face to its audience 

and that it has a clear identity that will suit its target audience. Readers 

should be able to recognize a publication easily and identify with it. There 

is often an inspirational nature to a publication’s style.” 33

“Deve permitir que o leitor seja apressado e superficial, captando apenas 

o essencial, mas também que possa ser lento e apreciar uma maior pro-

fundidade de tratamento dos temas. Deve poder ler-se em cinco minutos 

ou numa hora. Deve proporcionar a mesma sensação de agradabilidade 

quando apenas se folheia ou quando se mergulha no detalhe das notícias, 

reportagens e análises. Deve ser um jornal que sabe entender o tempo dos 

seus leitores (…)”. 34 

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 

Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7, 

p. 07

32

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p.12

T.L.: Quando uma publicação 
é o criada, é necessário tomar 
várias decisões para definir o 

estilo da publicação. Quando 
a publicação é lançada, é 

importante que esta continue 
a apresentar um rosto familiar 

ao seu público e que tenha 
uma identidade clara que irá 
dar resposta ao seu público-

-alvo. Os leitores devem 
ser capazes de reconhecer 

facilmente uma publicação e 
identificar-se com ela. 

Existe muitas vezes uma 
inspiração natural para o estilo 

de uma publicação.

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, pp. 
74-75

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 

ISBN 972-8892-37-3, p. 05
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“No Público, o título, o pós-título, a entrada, o lead, os subtítulos e a foto-

grafia constituem momentos privilegiados dessa construção, que deverá ter 

unidade, coerência e eficácia informativa.” 29

O estatuto editorial do Diário de Notícias refere:

"O DN define-se como um orgão de comunicação social ao serviço de uma 

informação objectiva, independente e responsável (...)"; "procurará veicular 

temas culturais diversificados, debatendo ideias susceptíveis de promoverem 

o enriquecimento da opinião pública, sempre norteados pelos valores éticos 

e cívicos que informam a nossa maneira de ser e estar no mundo." 30 

Já o estatuto editorial do jornal i menciona que:

"O i é um jornal de informação geral que se guia pelos critérios do rigor e 

da isenção, garantindo ao leitor qualidade na cobertura dos mais relevantes 

acontecimentos nacionais e internacionais."

"Identifica-se com os valores da democracia, defende a liberdade de expres-

são e respeita os direitos e deveres previstos na Lei de Imprensa e no Código 

Deontológico dos Jornalistas." 31

- (5) Design Editorial do jornal

No âmbito desta investigação entende-se que o design editorial se 

prende com a definição conceptual, planeamento, selecção e execução 

gráfica do jornal, compreendendo o formato, o suporte, as cores e os 

grafismos (imagens e textos).

O Desktop Publishing veio trazer mais responsabilidade ao designer e 

substituir outras técnicas como o uso de "bonecas", antigo processo pas-

sava por utilizar as miniaturas das páginas para que fosse possível prever 

milimetricamente como seria o layout das páginas em tamanho real.

O designer de jornal dá forma ao texto e à imagem que lhe são forne-

cidos, decide quais os tamanhos das fotografias e dos títulos (letras e o 

espaço a ocupar) e quais as notícias que ficam em determinada página 

bem como a sua posição na mesma.

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 
ISBN 972-8892-37-3, p.58

Estatuto Editorial – Diário de 
Notícias, 1997. [Em Linha]. 
2009. [Consult. 7 Maio 
2011]. Disponível em http://
www.slideshare.net/dmpa/
estatuto-editorial-dirio-de-
-notcias-1997-presentation

I – Estatuto Editorial. [Em 
Linha]. 10 de Maio de 2009. 
[Consult. 7 Maio 2011]. 
Disponível em http://www.
ionline.pt/conteudo/3852-
-estatuto-editorial

29

30

31

    Design Editorial do Jornal 2.5



.. 26 .. .. 27 ..

Revisão da Literatura design editorial do jornal

Desenhar um periódico de forma eficaz e competitiva exige trabalho em 

equipa e multidisciplinaridade pois engloba o jornalismo, a tecnologia, 

o layout e a tipografia.

É fundamental primeiramente, o desenho de um protótipo que segue 

três aspectos fundamentais: o aspecto estético (forma), o aspecto perio-

dístico/jornalístico (conteúdo), e o aspecto técnico (fabrico).

Para um jornal que vai surgir no mercado é fundamental um projecto 

editorial e um prévio estudo de mercado. Quando se trata de um rede-

sign (item abordado no ponto seguinte) para além das peças fundamen-

tais referidas para o design de um jornal novo, é também necessário 

saber o historial do jornal em questão e fazer uma sondagem a leitores 

habituais, leitores esporádicos, antigos leitores e até não leitores.

“Em ambos supostos, trata-se de saber, fundamentalmente, o que se quer 

comunicar e a quem.” 38

Para se fazer um bom projecto, o designer responsável pelo design 

do jornal deve possuir as seguintes características: ser leitor, crítico 

e atento; ter conhecimentos e experiência no âmbito do design de 

comunicação; nunca esquecer as regras, as exigências ou limitações 

gráficas e tipográficas.

Um design de jornal transparente e funcional implica que haja um 

sistema modular pois facilita a decisão sobre o espaço e preço do anún-

cio a contratar. Logo, é apreciado pelo mundo publicitário e não pelas 

redacções. No entanto, oferece vantagens para os publicitários – pois 

permite seleccionar, avaliar e agrupar o material informativo –, para os 

redactores e também para os leitores.

A primeira leitura, em que o leitor deve reter o que está em letras 

maiores e mais grossas (bold’s), refere-se ao primeiro grau de informa-

ção: títulos, antetítulos, subtítulos, sumários e entradas. 

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 

Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7, 

p. 15

38
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“A publicidade é uma área autónoma e perfeitamente demarcada (…) 

segundo critérios de prioridade e ocupação de espaço definidos pelas direcções 

editorial e operacional.” 37

O jornal Público optou pela utilização de títulos bastante descritivos 

para fugir a possíveis deturpações da notícia, e para isso, recorreram 

a tipografias que permitem a utilização de mais caracteres no espaço 

destinado ao título:

“As notícias no Público são sempre apresentadas com títulos descritivos, 

suficientemente claros para que o leitor os entenda, razão por que se optou 

por tipografias que permitem a utilização de mais palavras e evitar aquilo 

que é muito frequente no jornalismo: títulos redutores que podem deturpar 

o sentido da notícia.” (ibid)

Em qualquer jornal, deve existir um cuidadoso tratamento das hie-

rarquias visuais: deve haver uma diferença visual clara entre os textos 

noticiosos e os textos de opinião para que o leitor os identifique auto-

maticamente sem o recurso à leitura.

O jornal Público, por exemplo, diferencia as reportagens das notícias 

simples através do título apresentado em versaletes e de uma entrada 

mais extensa que o normal. Existem dois tipos de diferenciação tipo-

gráfica neste jornal:

“(…) a secção de Desporto adopta um tipo de letra sem serifas e com 

maior presença gráfica; a Cultura utiliza uma versão diferente do 

Bodoni utilizado nos títulos do resto do jornal, uma versão ligeiramente 

mais fina e elegante.” (ibid)

“As notícias no Público são sempre apresentadas com títulos descritivos, 

suficientemente claros para que o leitor os entenda, razão por que se optou 

por tipografias que permitem a utilização de mais palavras e evitar aquilo 

que é muito frequente no jornalismo: títulos redutores que podem deturpar 

o sentido da notícia.” (ibid)

LIVRO de estilo. 2ª ed. - 
Camarate: Público, 2005. 
ISBN 972-8892-37-3, p. 39

37
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(papel, tinta e maquinaria empregues)” pois pode ter de se invalidar 

alguma escolha feita anteriormente (ibid).

Segundo Chris Frost:

“Publication design involves a number of differing elements: headlines, 

body text, pictures, graphics, typefaces, white space and the technical limi-

tations of the production process must all be thought about while following 

a publication's style and the fashion of the time, for the final element of any 

design is fashion. It is important to try new things, to keep a design fresh, 

but not so new that the publication appears too bizarre and puts potential 

readers off. Too traditional and the publication will appear old fashioned, 

but too new and it will appear quirky and unappealing to many readers.” 41

“The trick is done by thinking carefully about how the publication will look 

from issue to issue and how the design will allow the publication to have a 

distinctive identity without always appearing the same.” 42

Chris Frost na sua obra intitulada Designing for newspapers and maga-

zines, da Routledge, resume e enumera as considerações que devem ser 

tidas em conta quando se desenha qualquer publicação:

Primeiramente, deve ter-se em conta o público-alvo para o qual a publi-

cação se destina:

“The whole style of the publication will vary depending on who is to read 

it and why.” 43

“You need to think carefully about the Target audience and its needs.” (ibid)

Há que reflectir acerca da utilização da publicação – o que vai acon-

tecer à publicação quando o leitor a compra ou recebe (por correio 

ou outro meio):

“We need to consider how the reader will read the publication, when they 

will read it and what they will do with it once they’ve finished Reading it.”

Um jornal, depois de lido pode ser passado a outra pessoa ou ser reci-

clado. Como tal o tamanho da publicação também é determinante.

“Publication design involves a number of differing elements: headlines, 

body text, pictures, graphics, typefaces, white space and the technical limi-

tations of the production process must all be thought about while following 

a publication's style and the fashion of the time, for the final element of any 

design is fashion. It is important to try new things, to keep a design fresh, 

but not so new that the publication appears too bizarre and puts potential 

readers off. Too traditional and the publication will appear old fashioned, 

but too new and it will appear quirky and unappealing to many readers.” 41

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p.01

T.L.: O design de uma publi-
cação envolve uma série de 

diferentes elementos: títulos, 
corpo do texto, imagens, 

gráficos, fontes tipográficas, 
espaços em branco e as limi-

tações técnicas do processo 
de produção que devem ser 

pensados seguindo o estilo da 
publicação e a moda da época. 

É importante experimentar 
coisas novas, para manter 

um design fresco, mas não 
tão novo que a publicação 

pareça bizarra e desagrade aos 
leitores. Muito tradicional e a 

publicação parecerá anti-
quado, muito novo irá parecer 

peculiar e desagradável para 
muitos leitores.

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p.12

T.L.: O truque é feito a pensar 
cuidadosamente sobre como 

a publicação ficará de questão 
para questão e como o projeto 

vai permitir ter uma iden-
tidade distinta, sem parecer 

sempre igual.

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p.13

T.L.: O estilo da publicação 
irá depender de quem a lê e 

porquê.

É preciso pensar cuidadosa-
mente acerca do público-alvo 

e suas necessidades.

Precisamos considerar como 
o leitor vai ler a publicação, 
quando o vão fazer e o que 

farão com ele quando termi-
nar a leitura.

41

42

43
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Esta primeira "vista de olhos" deve bastar para o leitor estar substan-

cialmente informado sobre os acontecimentos das últimas 24 horas, 

em todas as áreas.

Para isto, Reinhard Gäde diz ser necessário "um sistema tipográfico 

homogéneo e coerente” (GÄDE, 2002:48), capaz de impor optica-

mente as várias hierarquias empregues em anúncios e notícias que com-

petem entre si numa mesma página.

Devido à competição com a televisão, é habitual num jornal o recurso a 

blocos de apoio e a cortes para que não se limite apenas à notícia, pois o 

leitor pode já ter tido conhecimento da mesma em algum meio audiovisual, 

e se possa apoiar e complementar a informação com reacções e opiniões 

a respeito, cronologia, antecedentes e possíveis consequências, etc. (ibid).

Como refere Reinhard Gäde, “trata-se de incorporar nos hábitos de lei-

tura uma técnica característica do consumidor de televisão: o zapping”. 39

O mesmo autor enumera as estratégias utilizadas:

. Negritos destacando-se da massa de texto contínuo a cinza para que o 

leitor consiga a informação folheando apenas o jornal;

. Pouco espaço em branco apenas como separação de textos e mínimo 

de negro;

. Para distinguir artigos de opinião pode usar-se Times negra, cursiva 

e centrada na página;

. Secção de cultura com Times redonda;

. Última página com o mesmo sistema tipográfico da primeira página.

A escolha para eleger e determinar um tipo de letra para um periódico 

deve ter em conta a sua estética e o seu carácter ou personalidade. 40 

Deve também cumprir uma dupla exigência: permitir caber o maior 

número de palavras por linha, e que uma coluna admita o maior 

número de linhas. Sem esquecer que o equilíbrio entre qualidade e 

quantidade tornem a fonte adequada à função de letra base tipográfica 

de um jornal. “Outro factor a ter em conta é o processo de impressão 

   Negritos destacando-se da massa de texto contínuo a cinza para 

que o leitor consiga a informação folheando apenas o jornal;

   Pouco espaço em branco apenas como separação de textos e 

mínimo de negro;

   Para distinguir artigos de opinião pode usar-se a fonte em bold, 

cursiva e centrada na página;

   Secção de cultura com uma fonte redonda;

   Última página com o mesmo sistema tipográfico da 

primeira página.

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7, 
pp. 48-49

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7, 
p. 59

39

40
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“Newspapers want to waste the minimum margin space so these are normally 

set very narrow as is the space between columns, called the gutter.” (ibid)

A próxima decisão a tomar é acerca da estrutura da página. Se o texto 

deve ser apresentado em colunas, se sim, em quantas e o espaço entre 

elas. Aqui, deve ter-se presente a importância da legibilidade da impres-

são e a largura da coluna que interfere com a velocidade de leitura. Para 

além do efeito criado pelo mesmo no layout da página. 47

Em seguida, a fonte tipográfica deve ser escolhida com bastante cuidado.

“Some of the elements they will consider are the legibility of the type. They 

will want to be sure readers can read it easily. They will check that it prints 

well and looks good after printing. Provided the font performs well in these 

technical areas, the designer will then want to know that it presents the 

style of image the publication wants.” 48

Para finalizar, após decisão da fonte(s) tipográfica(s) a adoptar, deve ser 

definido o estilo das imagens, fotografias, seu tamanho e possivelmente, 

o número de imagens por página.

- (6) Redesign de jornal

Em determinadas situações, é necessário fazer-se alguns ajustes ao design 

ou estilo de um jornal, o chamado “face-lift”. No entanto, passados uns 

anos pode tornar-se necessária uma remodelação total do design de um 

jornal. A este processo dá-se o nome de “redesign” ou “remodelação 

gráfica” do jornal. Passados alguns anos após a criação do design de um 

jornal, pode justificar-se uma remodelação total: “longe vai o tempo em 

que os modelos gráficos tinham duração prevista de cerca de uma ou 

duas décadas: agora não sobrevivem a três ou quatro anos de vigência. 

Instantâneos do seu tempo, os jornais e revistas correm em busca da 

“Some of the elements they will consider are the legibility of the type. They 

will want to be sure readers can read it easily. They will check that it prints 

well and looks good after printing. Provided the font performs well in these 

technical areas, the designer will then want to know that it presents the 

style of image the publication wants.” 48

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p.17

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p.20

T.L.: Um dos elementos a 
considerar é a legibilidade da 

fonte. Vão [os designers] que-
rer ter a certeza que os leitores 

podem lê-lo facilmente. Vão 
verificar se imprime bem e se 
tem boa aparência depois de 
impresso. Desde que a fonte 

funcione nestas áreas técnicas, 
o designer, vai então ver se 

apresenta o estilo de imagem 
que a publicação pretende.

47

48
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“Whether your paper is tabloid or broadsheet we have to understand that 

storage of such newspapers is not easy, wich is the one reason why libraries 

go to the trouble and expense of putting them on microfilm.” 44

“A publication’s design always needs to consider the budget and whether the 

spending can be justified by the potential sales.” 45

Não se deve esquecer um dos fundamentos da publicação, que é comu-

nicar uma mensagem e portanto adaptar a paleta de cores à comunica-

ção clara da mesma sem perder de vista a legibilidade:

“However, white paper and black ink are by far the cheapest and are cer-

tainly the easiest to read.” 46

A selecção do suporte de papel a utilizar também deve ser uma escolha 

cuidada, sendo que o tipo de papel pode variar bastante, assim como 

o seu custo. (ibid)

Tomadas as decisões primérias, o designer deve debruçar-se em seguida 

na paginação da publicação, que como referido anteriormente, deve ter 

o cuidado de espelhar as suas características mas ao mesmo tempo  tem 

de cumprir a sua função.

 “A free newspaper that relies solely on advertising for income can have as 

little as 20 per cent of its space devoted to editorial.” (ibid)

“Once basic decisions have been taken about the way a publication should 

look, its size, style and shape, more detailed decisions have to be made about 

how each page will look. (...) The size of the margins, headers and footers, 

artwork and the number of columns used will all effect the publication’s 

appearance and how the reader will react to it.” (ibid)

A dimensão das margens de um jornal é de extrema importância quando 

se aborda o processo de impressão. As máquinas de impressão de jornais 

são projetadas para executar um grande número de cópias, muito rapi-

damente. As margens interiores e exteriores devem permitir que haja 

uma certa margem de manobra entre a dobra e o bordo exterior onde 

as páginas são cortadas. (ibid)

“Once basic decisions have been taken about the way a publication should 

look, its size, style and shape, more detailed decisions have to be made about 

how each page will look. (...) The size of the margins, headers and footers, 

artwork and the number of columns used will all effect the publication’s 

appearance and how the reader will react to it.” (ibid)

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-
nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-
29026-2, p. 15

T.L.: O design de uma 
publicação precisa ter sempre 
em conta o orçamento e se o 
custo vai ser justificado por 
potenciais vendas.

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-
nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-
29026-2, p. 14

T.L.:Quer o seu jornal seja 
tablóide ou broadsheet temos 
que entender que o armazena-
mento de jornais não é fácil, 
e é a única razão pela qual 
as bibliotecas têm o trabalho 
e a despesa de os colocá em 
microfilmes.

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-
nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-
29026-2, p. 16

T.L.: No entanto, fundo 
branco com tinta a preto é de 
longe o recurso mais barato 
e certamente o de mais fácil 
leitura.

Um jornal gratuito que vive 
exclusivamente de publicidade 
pode ter tão pouco quanto 
20 por cento do seu espaço 
dedicado ao editorial.

Uma vez tomadas as decisões 
básicas sobre como uma 
publicação deve ser, o seu 
estilo, tamanho e forma, as 
decisões mais detalhadas têm 
de ser tomadas as decisões de 
como cada página vai ficar. 
(...) O tamanho das margens, 
cabeçalhos e rodapés, arte e o 
número de colunas usadas irá 
afectar a aparência da publi-
cação e o modo como o leitor 
vai reagir perante a mesma.

45

44

46
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Por isto é tão delicada uma remodelação do aspecto gráfico de uma 

publicação. Portanto, o designer deve ter isto em conta quando lhe é 

proposto o redesign a uma publicação que conta com várias gerações 

de leitores.

- (8) Linguagem Visual

Para além da linguagem verbal, existe também a linguagem não verbal, 

como por exemplo, a linguagem corporal, o som, o espaço, o cheiro, e 

o toque/tacto. A linguagem visual é outro exemplo de linguagem não 

verbal. Entende-se por linguagem visual toda a comunicação feita que 

pode ser interpretada sem precisar do auxílio de nenhuma outra fonte 

de comunicação. 

Na presente proposta de dissertação aborda-se a linguagem visual como 

a expressão e percepção de um item de design (vital para qualquer pro-

jecto de design editorial) que compreende várias categorias de expres-

são, onde a construção de qualquer uma delas implica conhecimento 

e leitura de elementos visuais como a cor, forma de letra, aspecto, pro-

porção, tom e textura. 

A cor, esse elemento poderoso, que segundo Peter Bonnici tem o seu 

significado próprio: “a cor fala” 52 e comunica a sua própria mensagem. 

“Colour has become very important to all publications over the past thirty 

years (…). Magazines have been using full color for quite a long time 

now, twenty to thirty years. But newspapers have only really been using 

extensive colour since the late 1980’s, following its introduction onto Fleet 

Street with the now defunct Today. Although at the time, some of the more 

traditional papers resisted introducing colour onto their pages, there is now 

hardly a newspaper in the land that does not use some colour and using it 

to maximum advantage has become an important element of design.” 53

2.7  Linguagem Visual

BONNICI, Peter – 
Linguagem visual – o miste-
rioso meio de comunicação. 

1ª ed. Lisboa: Destarte, 2000. 
ISBN 972-8496-11-7, p. 42

FROST, Chris – Designing 
for newspapers and magazi-

nes. Nova Iorque: Routledge, 
2003. ISBN 978-0-415-

29026-2, p. 03

T.L.: A cor tornou-se muito 
importante para todas as 

publicações nos últimos 30 
anos (...). As revistas usam 

a cor total há já 20-30 anos. 
Mas os jornais só têm recor-
rido à cor total desde o final 

dos anos 80, após a sua intro-
dução no Fleet Street, hoje 
extinto. Embora na época, 
alguns dos papéis mais tra-

dicionais tivessem mostrado 
resistência à introdução de 

cor nas páginas, agora é dificil 
encontrar um jornal que não 

use um pouco de cor e tirem o 
máximo partido deste impor-

tante elemento do design.

52

53
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novidade e de uma realidade em contínua mutação”. 49  É uma decisão 

delicada e exige uma profunda reflexão antes de ser tomada a decisão. 

O designer que é responsável pela remodelação de um jornal deve com-

preender como funciona o mercado, o conceito e o objectivo do jornal 

e não fazer uma “revolução” radical do design, mas sim um enriqueci-

mento ou aperfeiçoamento do mesmo. De outro modo, os leitores não 

reconheceriam a identidade do jornal.

Para um projecto gráfico eficaz devem-se ter em conta os seguintes itens: 

 . apresentar coerência

 . simplicidade e clareza ao máximo

 . boa organização

 . valorizar a cor como informação

 . utilizar contrastes

 . quebrar as regras, respeitando o manual gráfico do jornal

 . criar hierarquia de informação visual

 . criar um centro de impacto visual (para demonstrar a impor-

tância da manchete)

 . surpreender o leitor.

Os jornais que serão alvo de estudo nesta pesquisa já tiveram de 

recorrer a alterações no estilo da publicação. O face-lift realizado ao 

Diário de Notícias, no seu quarto ano de vida, permitiu uma uni-

formização das secções, aumentou os espaços em branco, reduziu a 

entrelinha e aumentou o corpo de letra. Desta forma, resolveu os pro-

blemas iniciais do jornal. Quando ao face-lift feito ao jornal Público 

permitiu que se tornasse visivelmente mais regular, maior facilidade 

de leitura e arrumação de espaços, acrescentou mais uma página de 

passatempos e crónica social, as manchetes passaram a ser escritas 

com caixa alta e os títulos maiores e sem metáforas ou trocadilhos, 

como foi referido anteriormente. 50

“A credibilidade e confiança que se dá a um jornal ou revista está subordi-

nado ao que o seu aspecto gráfico tem de familiar para o leitor.” 51

SILVA, Sara Raquel - 
Remodelações. Page. ISBN 
0031-7144(1), 50: 2(2001), 
p. 25

SILVA, Sara Raquel - 
Remodelações. Page. ISBN 
0031-7144(1), 50: 2(2001),
pp. 27-29

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7, 
p. 36

49

50

51
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Portanto, “para além das palavras e imagens utilizadas, a linguagem 

visual na qual estão envolvidos projecta uma mensagem própria”. 56 

O subconsciente lê essa mensagem que pode até mesmo anular as men-

sagens comunicadas pelo texto e imagens. Logo, “a mensagem da lin-

guagem visual pode ser a mensagem dominante.” (ibid)

Como se conclui, a mensagem visual comunicada numa qualquer 

página de um jornal ou revista, deve estar de acordo com a mensagem 

textual que se pretende comunicar ao leitor. O design de jornal ade-

quado é fundamental para a clareza e interiorização da notícia ou artigo.

É a linguagem visual que permite a hierarquização das notícias conso-

ante a sua importância.

 

- (9) Visibilidade, Legibilidade e contraste

A visibilidade dos vários elementos gráficos dispostos numa primeira 

página de jornal (assim como numa capa de revista), é essencial para a 

persuasão do leitor quanto à escolha de um jornal ou revista em detri-

mento de outro(a). Simultaneamente, deve reflectir atractivamente o 

conteúdo do jornal ou revista bem como a sua personalidade.

A legibibilidade é fundamental para a comunicação de qualquer mensa-

gem: legibilidade não apenas dos elementos dispostos na página como 

também e principalmente da escolha da fonte tipográfica e seu trata-

mento gráfico.

Do contraste entre os vários elementos gráficos de uma página nasce a 

hierarquia visual que demarca e reflecte a importância de cada notícia. 

“O contraste estabelece hierarquia”: cria uma tensão que faz com que 

o leitor vá de um elemento para o outro. As ferramentas de contraste 

são a cor, o tamanho e a configuração. 57

BONNICI, Peter – 
Linguagem visual – o miste-
rioso meio de comunicação. 

1ª ed. Lisboa: Destarte, 2000. 
ISBN 972-8496-11-7, p. 76

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 

the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 

p. 36

56

57

2.8  Visibilidade, Legibilidade e Contraste
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Como é do conhecimento geral, a reflexão aquando da escolha de uma 

fonte é fundamental, não só pelas variações de forma de letras como 

também as variações de peso das mesmas (bold, light) e de cor permi-

tem infinitas variações emocionais. Bonnici revela o resultado de uma 

pesquisa que concluiu que as letras sem serifas fariam as pessoas mais 

felizes, ao contrário das letras com serifas:

“Uma pesquisa das respostas das pessoas ao tamanho e forma da letra mos-

trou que alguns tamanhos e formas de letras fazem as pessoas felizes e outros 

tristes. Num estudo, a descoberta surpreendente foi a de que as letras com 

serif (serif fonts) tornam as pessoas tristes com maior probabilidade do que 

as letras sem serif (sans serif fonts)." 54 

O aspecto gráfico juntamente com a forma de letra criam padrões per-

mitindo uma multiplicidade de sensações que quando combinados com 

o elemento cor, aumenta para a infinidade.

Diz-se que a proporção de uma página está correcta quando ao olhar 

para ela nos sentimos confortáveis e que existe harmonia. Segundo o 

autor, é “instintivo”.

Quanto ao tom e à textura apresentados numa página, estes podem 

assumir a forma de uma ilustração, fotografia ou manipulação digital e 

incluem factores como obscuridade, focalização, elaborações de marcas, 

distorções acidentais, entre outras.

O autor aborda o elemento imagem que apelida de “vozes visuais”, mas 

no entanto não o inclui nos elementos estruturantes da linguagem visual: 

“São manifestações completamente formadas que utilizam elementos da 

linguagem visual tais como a cor, proporção, tom, textura, etc.” 55

Segundo Bonnici (2000: 41), o design deve ser feito a partir do subcons-

ciente e para isso é necessário estudar os princípios da linguagem visual:

“ O design pode ser feito pelo Mac, pela imagem, pelo consciente, pelo sub-

consciente. Pelo subconsciente é melhor, seguido pelo consciente, seguido da 

imagem e pior pelo Mac. Pode o subconsciente/ o instinto…”

“Uma pesquisa das respostas das pessoas ao tamanho e forma da letra mos-

trou que alguns tamanhos e formas de letras alegram e outros entristecem. 

Num estudo, a descoberta surpreendente foi a de que as letras com serifas 

(serif fonts) desanimam as pessoas com maior probabilidade do que as letras 

sem serifas (sans serif fonts)." 54 BONNICI, Peter – 
Linguagem visual – o miste-
rioso meio de comunicação. 
1ª ed. Lisboa: Destarte, 2000. 
ISBN 972-8496-11-7, p. 52

BONNICI, Peter – 
Linguagem visual – o miste-
rioso meio de comunicação. 
1ª ed. Lisboa: Destarte, 2000. 
ISBN 972-8496-11-7, p. 70

54

55
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No estudo, as fotos são o elemento que atrai mais atenção do leitor em 

quase todas as páginas, por vezes partilhando a atenção com os títulos 

quer a foto seja a cores ou a preto e branco. 61

- (10) Hierarquia, tom e ritmo

Sabe-se que um dos princípios do design é a criação de uma hierarquia.

Sabe-se também que a cor e o tamanho contribuem para a dominância 

de um elemento:

“A dominant image in color on a right-hand page is a strong contender 

for the reader's initial attention, especially if the dominant photo on 

the left-hand page is in color, size and content come into play, along 

with position.” 62

Registou-se que duas imagens prevalecem sobre uma, mesmo quando 

estão a preto e branco e a outra a cores.

No entanto, a cor não é suficiente para criar uma hierarquia pois os 

anúncios raramente são olhados primeiro que as notícias, mesmo 

quando coloridos.

Comunicar uma hierarquia visual coerente é fundamental para um 

jornal pois:

“Playing an important role in the reader's movement across facing pages is 

the hierachy of the elements on the pages.”

“The dominant elements of design determine the reader's route, and these 

elements can be affected by story, plecement, size and color.” 63

Como já se referiu, a cor é uma ferramenta extremamente importante 

não só para atrair o olhar do leitor, como também para o guiar ao longo 

da página. Como tal, se descobrir mais sobre o movimento do olho 

humano ao percorrer uma página de jornal, o Poynter Institute, iniciou 

o já referido estudo que permitiu descobrir as seguintes guias:

2.9  Hierarquia e Guias Visuais do Olhar

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 

the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 

p. 50

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 

the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 

p. 31

T.L.:  Uma imagem a cores 
na página direita de um 

jornal é atractiva mesmo que 
a imagem dominante esteja 
na página esquerda a preto 

e branco. Se ambas forem a 
cores, o tamanho, conteúdo e 

posição disputam entre si. 

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 

the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 

p. 26-31

T.L.:  A hierarquia dos ele-
mentos dispostos nas páginas 
tem um papel importante no 

movimento do leitor ao longo 
da dupla página.

Os elementos dominantes 
de design determinam a rota 

do leitor, e estes elementos 
podem ser afectados pelo con-

teúdo da notícia, localização, 
tamanho e cor.
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Em 1985, o Poynter Institute realizou um estudo em que testa a cor nos 

jornais e o modo como este elemento pode atrair o leitor.  Antigamente, 

a cor era entendida como algo que comprometia a seriedade de um 

jornal. No entanto, a meio da década de 70, o St. Petersburg Times 

começou a publicar a primeira página com introdução de cor. Foi este 

jornal que contribuiu para a aceitação da cor nos jornais americanos e 

em meados da década de 80, já os leitores aceitavam a cor nos jornais 

sem reserva. O Poynter Insttute acredita que a cor por si só pode não 

vender mais um exemplar de jornal, mas "pode fazer a diferença de 

atrair um público mais jovem.” 58

Neste estudo concluiram que:

  As caixas promocionais acima do logotipo atraem os olhos 

do leitor, especialmente quando coloridas.  28

  O modo como a tipografia é apresentada parece ser tão 

importante quanto a cor. 28

  As telas/fundos de cor não interferem com a quantidade de 

texto lido. 59

Diz-se que as telas/fundos de cor reduzem a legibilidade e portanto a 

compreensão do texto. Foi por isto que alguns jornais baniram o seu 

uso e outros se limitam às telas de cor de areia ou azul luminoso.

O estudo realizado pelo instituto testou o azul luminoso, o cinzento, 

o magenta, o pêssego, o amarelo e o roxo – exactamente para testar 

o contraste entre cores garridas e tons suaves. A conclusão a que se 

chegou foi a de que não parece fazer diferença na compreensão entre 

texto com fundo de cor e texto sem fundo. No entanto, neste caso 

específico registou-se:

  texto com fundo magenta é lido mais profundamente que 

o texto em fundo amarelo;

  quando questionados, os leitores preferem páginas coloridas 

a páginas sem cor. 60

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 
the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 
p. 01

BONNICI, Peter – 
Linguagem visual – o miste-
rioso meio de comunicação. 
1ª ed. Lisboa: Destarte, 2000. 
ISBN 972-8496-11-7, p. 39

BONNICI, Peter – 
Linguagem visual – o miste-
rioso meio de comunicação. 
1ª ed. Lisboa: Destarte, 2000. 
ISBN 972-8496-11-7, p. 40
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60
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O protótipo A usa a cor em todas as imagens bem como nas telas de cor. 

O protótipo B é idêntico em conteúdo e formato mas com imagens a 

preto e branco e sem o recurso a telas de cor. Apenas se adequaram os 

protótipos A e B ao estilo do jornal dos três locais.

Os participantes foram seleccionados segundo dois critérios: idade 

compreendida entre os 25 e os 43 anos e serem leitores assíduos – i.e. 

teriam de ter lido pelo menos quatro jornais nos últimos sete dias.  

A cada participante apenas se disponibilizou um protótipo (o A ou o B).

Feito o estudo, os resultados obtidos acerca do percurso dos leitores ao 

longo das páginas foram:

. imagens e arte são os primeiros elementos a ser abordados 

quer estejam a cor ou a preto e branco;

. as caixas de promoção da primeira página chamam a atenção 

de mais leitores;

. os leitores não olham automaticamente para a manchete 

quando colocada na tradicional posição do topo direito;

. por norma, os leitores olham primeiro para a imagem domi-

nante e só depois olham para um título proeminente ou outra 

imagem dominante;

. olham primeiro para a imagem dominante da página direita e 

depois para o título dominante ou imagem da página da esquerda.64

No que se refere à primeira página, este estudo conclui que o olhar do 

leitor não vai para nenhuma posição específica:

. fixam primeiro o elemento visual dominante, por norma uma 

imagem, um gráfico ou até um título forte. Só depois o olhar 

vai para o resto da informação;

. não existem evidências de que o topo direito é a melhor posi-

ção para a manchete. (ibid)

“It is part of the conventional wisdom of our craft that readers look at only 

one page. Our research may put this notion on a growing pile of myths 

about newspaper design.” 65

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 

the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 

p. 25-26

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 

the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 

p. 26

T.L.:  A sabedoria tradicional 
dos designers diz que os leito-
res olham para uma página de 

cada vez, não vendo a dupla 
página em conjunto. A nossa 

pesquisa pode colocar esta 
ideia na pilha de mitos criados 

acerca do design de jornal.

64

65
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  a cor pode guiar o olho do leitor do cimo ao fundo da folha;

  a cor sobre o texto melhora o seu entendimento e sobressai-o;

  o posicionamento da cor afecta o modo como o olho se 

desloca ao longo da página.

No entanto, tornou-se necessária uma investigação mais aprofundada. 

Foi o que fizeram Mario R. Garcia e Dr. Pegie Stark que começaram por 

fazer questionários a editores e a designers de todo o mundo para saber 

qual o tipo de pesquisa necessária para o estudo. Este estudo permitia 

saber como e porque é que a cor pode atrair e reter leitores, ou seja, 

como pode a cor afectar a leitura dos jornais. Para isso, foram criados 

dois protótipos realistas semelhantes em conteúdo e em formato, de três 

jornais americanos: o St. Peteresburg Times da Flórida, o Star Tribune de 

Minnesota e o The Orange Country Register da Califórnia (fig. 06).63

Foram testados 90 participantes, 30 de cada um dos estados americanos 

e usadas duas câmaras: uma, que registou o movimento das pupilas do 

leitor, e outra que registou para onde o leitor estava a olhar.

Os protótipos seguiram cuidadosamente a tipografia, a grelha e o design 

dos referidos jornais para que os leitores não estranhassem e assim não 

interferisse com o estudo.

 Figura 06
Foram criados dois 

protótipos de cada um destes 
jornais americanos

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 
the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 
p. 07

63
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Nas obras atrás referenciadas, é de exaltar a importância do estudo feito 

pelo Poynter Institute para a presente investigação, já que aborda os 

pontos fulcrais deste estudo e serviu de ponto de partida para o mesmo.

É de salientar a forma como no livro de Peter Bonnici intitulado por 

Linguagem visual – o misterioso meio de comunicação, é comunicada a 

informação tanto textual como visualmente e o modo como o autor leva 

o leitor a reflectir através de perguntas retóricas e de pequenos exercícios 

práticos que permitem ao leitor confirmar as asserções do autor.

O Livro de Estilo do jornal Público constitui um bom auxiliar de con-

sulta para jornalistas não só do jornal referido como de outros jornais 

bem como para aqueles que desejam perceber como funciona um jornal 

de referência. Com ele, é criada uma maior proximidade com o público 

leitor. São descritas normas, critérios e técnicas utilizadas para a produ-

ção do referido jornal. Apesar do reduzido capítulo destinado ao estilo 

gráfico do Público, o livro oferece ao leitor algumas indicações acerca 

do design do jornal e das técnicas utilizadas.

A obra do famigerado tipógrafo suíço André Gürtler 70, Historia del 

periódico y su evolución tipográfica, o autor relata a história e a evolução 

tipográfica dos jornais, sublinha-se a minúcia com que é abordado o 

tema e a constante presença de imagens e artigos descritivamente legen-

dados que acompanham todo o texto.

Os livros de Reinhard Gäde e de Chris Foges, Diseño de periódicos. 

Sistema y método e Design de Revistas respectivamente, permitem ao 

leitor ter uma ideia da dificuldade e do ritmo frenético de projectar 

uma publicação periódica num mundo tão competitivo. Já a obra de 

Chris Frost – Designing for newspapers and magazines – funciona como 

um guia prático de considerações a ter em conta quando se desenha 

uma publicação periódica.

70

2.10  Crítica Literária

André Gürtler (Basileia, 1936), 
criador dos tipos de letra 

Egyptian, Media, Basilia, Signa, 
Haas Única e Avant Garde.
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"Our study reveals that a reader's entry into the inside of a newspaper occurs 

as a quick sweep across the canvas of two pages." 66

Outra descoberta interessante deste estudo: apesar do movimento natural 

de leitura ser da esquerda para a direita, o movimento da direita para a 

esquerda é o mais comum neste estudo.

As sequências naturais do movimento do olho são:

  da direita para a esquerda;

  de uma cor forte para o preto e branco;

  de um grande elemento para algo pequeno. 67

No entanto, e em forma de conclusão, o design não deve seguir uma 

fórmula, "deve ser usado com criatividade”.

“Strong elements of color, size and shape can be manipulated at will in 

deliberate attempts to alter traditional patterns. Or, they can reinforce con-

ventions that have worked well for years." 68

“O homem aprende as coisas com maior rapidez e facilidade quando se 

lhe oferecem em forma visual” o que faz com que o nosso cérebro seja 

programado cada vez mais pelos olhos, reduzindo assim a “capacidade 

de captar por meio da leitura circunstâncias complexas e difíceis”. Como 

tal, o design gráfico e tipográfico de um periódico deve ser entendido 

como um serviço e meio de fomentar a leitura. Tem “a missão de fazer 

chegar a informação ao leitor interessado da forma mais directa e menos 

complicada possível”. 69

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 
the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 
p. 30

T.L.: O nosso estudo revela 
que o leitor olha para o inte-
rior de um jornal dando uma 
vista de olhos rápida ao longo 
das duas páginas.
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GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 
the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 
p. 37

GÄDE, Reinhard - Diseño de 
periódicos. Sistema y método. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. ISBN 84-252-1849-7, 
p. 46

GARCIA, Dr. Mario R.; 
STARK, Dr. Pegie - Eyes on 
the news. Florida: The poyn-
ter institute for media studies, 
1991. ISBN 0-935742-19-0, 
p. 37

T.L.: A cor, o tamanho e a 
configuração podem ser mani-
puladas para deliberadamente 
quebrar com os padrões 
tradicionais. Ou reforçar 
convenções que funcionaram 
durante anos.
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Hipótese e Metodologia da Investigação

Desta forma, e após definição do problema ou argumento (questão de 

investigação) concretizou-se um estudo preliminar para melhor com-

preensão do tema em estudo. O estudo baseou-se na pesquisa, leitura, 

selecção e análise de todo o material escrito, publicado ou não, sobre a 

área/tema de investigação que originou a crítica literária – capítulo II.

Procedeu-se então, à formulação de uma hipótese de investigação que 

tenta responder ao problema levantado pelo tema da dissertação.

A hierarquia de informação visual condiciona a ordem 
de leitura das notícias e pode ser definida segundo um 
desígnio.

A hipótese funcionou como directriz de pesquisa e desencadeou uma 

reflexão acerca da metodologia mais indicada para a investigação. 

Adoptou-se uma metodologia de investigação mista, i.e. de arquivo 

“A investigação em geral caracteriza-se por utilizar os conceitos, as teorias, a 

linguagem, as técnicas e os instrumentos com a finalidade de dar resposta aos 

problemas e interrogações que se levantam nos diversos âmbitos do trabalho.” 

“Metodologia também pode ser considerada um sistema de técnicas, 

métodos e procedimentos utilizados para a realização de uma pesquisa.” 

(Reis, 2010: 57)

(Reis, 2010: 57)

3.2  Hipótese e Metodologia da Investigação

Hipótese

Este capítulo pretende descrever 

e fundamentar os métodos 

e processos desenvolvidos ao longo 

da presente investigação.

Nota Introdutória



.. 46 ..

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

RECOLHA DE INFORMAÇÃO
METODOLOGIA MISTA

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO
FORMAÇÃO DA HIPÓTESE

RESULTADOS

CONCLUSÕES CONTRIBUTO & RECOMENDAÇÕES

Design Editorial

investigação activa

crítica literária

tratamento da informação literária 

análise e tratamento dos dados recolhidos

aceitação/rejeição da hipótese

observação

pesquisa

TEMA

TÍTULO

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR

“ Hierarquia de informação visual e circuitos de leitura: 
A primeira página dos jornais diários”

De que modos pode a hierar-
quia visual condicionar os ní-
veis de importância da notícia 
e criar maior destaque
ou atractividade?

A hierarquia de informação 
visual condiciona a ordem 
de leitura das notícias e 
pode ser definida segundo 
um desígnio.

DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INVESTIGAÇÃO

INTERVENCIONISTA NÃO-INTERVENCIONISTA

3.3  Organograma da Investigação

Hipótese e Metodologia da Investigação

intervencionista e arquivo não-intervencionista por forma a organizar 

o trabalho em função dos objectivos gerais e específicos que se preten-

deram alcançar.

À metodologia não-intervencionista, correspondeu a observação e a 

pesquisa. A observação compreendeu o estudo de casos de jornais diá-

rios impressos – Diário de Notícias, Público e i – onde foi feita uma 

análise de carácter geral e específica em cada jornal. A pesquisa abrangeu 

entrevistas presenciais a directores e editores de arte de jornais diários 

portugueses e a questionários direccionados a leitores de jornais impres-

sos. Utilizaram-se portanto, bases qualitativas e quantitativas.

A metodologia de arquivo intervencionista abarcou a metodologia de 

investigação activa onde foram projectados três protótipos de primeiras 

páginas do jornal Público com os elementos gráficos Cor, Tipografia e 

Localização das notícias, manipulados e testados posteriormente em 

inquéritos a leitores de jornais.

A análise da informação e dos dados resultantes desta metodologia de 

investigação foi qualitativa e quantitativa e dela resultou a aceitação da 

hipótese de investigação.

Toda a recolha de dados e conhecimentos e sequente análise possibilitou 

a obtenção dos resultados. Dos resultados foram tiradas as conclusões 

do estudo e seu contributo e delinearam-se recomendações para futuras 

investigações na área.

Toda a metodologia apresentar-se-á no organograma desenhado na 

página sequente.
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Visando testar a hipótese, a recolha de depoimentos por via de entrevistas 

pretendeu concretizar a metodologia de arquivo não-intervencionista.

O conjunto de quatro entrevistas compreendeu duas fases distin-

tas. Primordialmente, realizou-se a entrevista a um perito na área do 

design editorial, com experiência em design de jornais e revistas com 

o propósito de fundamentar o próprio estudo e preparar as entrevis- 

tas subsequentes.

Numa segunda fase, foram realizadas entrevistas individuais a direc-

tores e editores de arte dos três jornais objecto de estudo na investi-

gação (capítulo V).

As entrevistas seguiram a tipologia de entrevista semi-directiva e para 

isso, adoptaram um guião orientador da entrevista (vid. em apêndice) 

constituído por questões de resposta aberta e de resposta fechada.  

Os guiões estão organizados segundo uma sequência lógica demarcada 

pelos assuntos pertinentes à investigação: identificação (do jornal e do 

entrevistado), dados sobre o jornal, design do jornal e a incidência na 

hierarquia de informação visual da primeira página. Foram registadas 

presencialmente, por meio de gravação audio e posteriormente proces-

sadas em computador.

O tratamento de dados resultantes desta metodologia de investigação 

comportou o cruzamento destes, em questões comuns a todas as entre-

vistas identificando pontos de contacto e de divergência. Aplicou-se 

portanto, a análise qualitativa dos dados.

4.2  Metodologia das Entrevistas

Entrevistas Metodologia das Entrevistas

O presente capítulo expõe o processo 

de entrevistas, compreendendo a metodologia 

utilizada, a definição do painel 

de entrevistados e uma leitura 

transversal e análise comparativa 

das mesmas. Recomenda-se no entanto, 

a leitura integral das entrevistas (vid. entrevistas 

em apêndice) dada a riqueza dos testemunhos 

e a aprendizagem que deles advêm.

Nota Introdutória
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Entrevistas leitura transversal e análise comparativa

Sónia Matos, directora de arte do jornal Público há quatro anos 

tendo já colaborado com o jornal O Independente;

Pedro Fernandes, editor de arte do jornal i desde a sua fundação, 

desempenhou a mesma função no jornal A Capital e a de designer 

no Diário de Notícias.

4.4  Leitura Transversal e Análise Comparativa

Quais os principais públicos do jornal?

Vítor Higgs (VH): “(…) tentamos que o jornal se destine a toda a gente.” ; “Um público 

que estaria entre o do «Público» e o «Correio da Manhã».”

Sónia Matos (SM): “(…) leitores cultos, que se interessam pela informação (…) e 

querem saber o que se passa em Portugal e no mundo.”

Pedro Fernandes (PF): “Inicialmente, (…) era destinado a um público classe A/B (…) 

já com alguma capacidade de informação.”; “(…) o público que nós, numa fase inicial 

conseguimos atingir foi o público jovem (…) entre os 25 e os 40 anos (…) urbano, 

cosmopolita, (…)”

Todos os jornais se destinam a um público culto, com diferentes faixas 

etárias mas com o interesse pela informação em comum.

Como se posiciona e quais os traços mais distintivos do jornal?

VH: “O «Diário de Notícias» é um jornal histórico.”

SM: “(…) não é um jornal populista.” “(…) na realidade nós privile-

giamos a vertente da informação mais concreta.”

PF: “(…) a arquitectura; o desenho.” “A própria forma como está orga-

nizado, também é muito distintivo (…)”

São todos jornais diários generalistas mas com particularidades e atri-

butos que os caracterizam e diferenciam.

VH: “O «Diário de Notícias» é um jornal histórico.”

SM: “(…) não é um jornal populista.” ; “(…) na realidade nós privilegiamos a vertente 

da informação mais concreta.”

PF: “(…) a arquitectura; o desenho.” ; “A própria forma como está organizado, também 

é muito distintivo (…)”

Vítor Higgs (VH): “(…) tentamos que o jornal se destine a toda a gente.” ; “Um público 

que estaria entre o do «Público» e o «Correio da Manhã».”

Sónia Matos (SM): “(…) leitores cultos, que se interessam pela informação (…) e querem 

saber o que se passa em Portugal e no mundo.”

Pedro Fernandes (PF): “Inicialmente, (…) era destinado a um público classe A/B (…) 

já com alguma capacidade de informação.”; “(…) o público que nós, numa fase inicial 

conseguimos atingir foi o público jovem (…) entre os 25 e os 40 anos (…) urbano, 

cosmopolita, (…)”.

definição do painel de entrevistados Entrevistas

O conjunto de entrevistas concretizadas pretendeu obter mais 

informação e conhecimento acerca do funcionamento dos jornais 

diários generalistas em Portugal, compreendendo estratégias de 

comunicação, decisões e pontos de vista de quem é responsável 

pelo seu tratamento gráfico diário.

Numa fase primária, revelou-se pertinente a entrevista a um dos 

designers portugueses de referência na área do design editorial, com 

uma extensa prática em tratamento gráfico de jornais, não estando 

ligado a nenhum no momento:

Jorge Silva, proprietário e director criativo do atelier de design 

editorial, Silva Designers. Foi director de arte dos jornais Combate e  

O Independente, das revistas 20 Anos, Ícon e Pública e dos suple-

mentos Y e Mil Folhas tendo sido também responsável pelos seus 

projectos editoriais. Desde a fundação da Silva Designers, tem sido 

director criativo de todas as revistas que se trabalham no atelier.

A selecção do restante painel de entrevistados deveu-se clara-

mente à relação com os casos de estudo, alvo de análise na pre- 

sente investigação:

Vítor Higgs, director de arte adjunto do Diário de Notícias, foi 

director de arte adjunto do jornal A Bola e editor de infografia no 

24 Horas e na revista Sábado. Leccionou no IADE (Instituto de 

Artes Visuais, Design e Marketing) ao longo de treze anos;

Definição do Painel de Entrevistados  4.3
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Entrevistas leitura transversal e análise comparativa

Os jornais usam formatos diferentes, mas denota-se uma tendência para 

os pequenos formatos que os tornam mais práticos e fáceis de manusear.

Qual o papel e a gramagem utilizados?

VH: “Alguns nomes: GraphoNews e NewsPrint.” “A gramagem é 45 

gramas.”

SM: “Usamos vários papéis. De segunda a quinta-feira (…) 45 gramas 

e os papéis SCA e UPM News. Sexta, sábado e domingo já com 48,8 

gramas, usamos os papéis SCA e NewsPrint.”

PF: (45 gramas) UPM News

Usam suportes de papéis variados, de tons e espessuras diferentes.  

A gramagem varia entre as 45 e as 48 gramas, sendo que a de 45 é mais 

comum. Tanto o jornal Público como o Diário de Notícias usam o papel 

NewsPrint. O UPM News é comum ao Público e ao i.

Considerando os vários níveis hierárquicos, quais são as fontes uti-

lizadas no jornal?

VH: “São a Utopia e a Flama, ambas para títulos e texto.”

SM: “Nós só usamos duas fontes: que é a Público, (…) e a fonte Popular, 

ambas de Christian Shawartz.”

PF: “(…) é a Helvética para títulos, a Plantin para tudo o que são 

entradas (…), a Majerit para corpo de texto.”

Apresentam por norma, duas ou três fontes. 

São fontes exclusivas, adaptadas ou simplesmente adquiridas a um 

type designer?

VH: “São fontes que foram desenhadas para o jornal, pelo designer 

português de fontes Mário Feliciano.”

SM: “A fonte Público foi desenhada para o jornal; a Popular não.”

PF: “O jornal tem 25 centímetros de largura por 35 de altura. Porque

VH: “Alguns nomes: GraphoNews e NewsPrint.”; “A gramagem é 45 gramas.”

SM: “Usamos vários papéis. De segunda a quinta-feira (…) 45 gramas e os papéis SCA  

e UPM News. Sexta, sábado e domingo já com 48,8 gramas, usamos os papéis SCA 

e NewsPrint.”

PF: "UPM News, 45 gramas."

VH: “São a Utopia e a Flama, ambas para títulos e texto.”

SM: “Nós só usamos duas fontes: que é a Público, (…) e a fonte Popular, ambas de 

Christian Shawartz.”

PF: “(…) é a Helvética para títulos, a Plantin para tudo o que são entradas (…),  

a Majerit para corpo de texto.”

VH: “São fontes que foram desenhadas para o jornal, pelo designer português de fontes 

Mário Feliciano.”

SM: “A fonte Público foi desenhada para o jornal; a Popular não.”

PF: “(…) todas são do domínio público.”
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O Diário de Notícias destaca-se por ser um jornal com 147 anos de 

história, o Público pelo conteúdo de informação mais concreta, e o i 

pelo seu desenho tanto visual como organizacional.

Quando foi feito o projecto gráfico em vigor ou de eventual rede-

sign posterior?

De quem é a autoria do design/redesign do jornal?

VH: “A última remodelação ou redesign gráfico foi feito pela 

Cases&Cases (…) há cerca de seis meses.” [Maio de 2010]

SM: “Este redesign foi feito em 2007. O primeiro número saiu em 

Fevereiro desse ano.” “O autor do redesign foi Mark Porter.”

PF: “O projecto gráfico foi feito no final de 2008 e aperfeiçoado no iní-

cio de 2009.” “(…) em Março houve uma espécie de aperfeiçoamento 

do layout do jornal.” “O autor é Javier Errea.”

Todos os jornais foram remodelados. Até o jornal mais recente, o i com 

apenas dois anos, foi alvo de um aperfeiçoamento no layout. Retrata-se 

portanto, uma constante preocupação de actualização do design dos 

jornais de forma a acompanhar as modas, as mentalidades e os tempos 

em constante mutação. Regista-se também uma preferência por atribuir 

o design dos jornais a designers ou empresas internacionais, contri-

buindo assim para a troca de experiências e influências entre o design 

de imprensa nacional e internacional.

Qual o formato do jornal e porquê?

VH: “Não é bem o tablóide, tem algumas diferenças.” “(…) é um 

formato mais estreito e alto (…)”

SM: “Usa o formato tablóide.” “(…) que acaba por ser mais prático e 

fácil de manusear.”

VH: “A última remodelação ou redesign gráfico foi feito pela Cases&Cases (…) há cerca de 

seis meses.” [Maio de 2010]

SM: “Este redesign foi feito em 2007. O primeiro número saiu em Fevereiro desse ano.”; 

“O autor do redesign foi Mark Porter.”

PF: “O projecto gráfico foi feito no final de 2008 e aperfeiçoado no início de 2009.”; 

“(…) em Março houve uma espécie de aperfeiçoamento do layout do jornal.”; “O autor 

é Javier Errea.”

VH: “Não é bem o tablóide, tem algumas diferenças.” ;“(…) é um formato mais estreito 

e alto (…).”

SM: “Usa o formato tablóide.”; “(…) que acaba por ser mais prático e fácil de manusear.”

PF: “O jornal tem 25 centímetros de largura por 35 de altura. Porque  quando se pensou 

no jornal, pensou-se num jornal prático, que tem a particularidade de ser agrafado.”
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para responder às necessidades do seu público-alvo e transparecer as 

características do jornal.

No caso do Diário de Notícias um jornal com jornalismo popular e 

de qualidade; no do Público, um jornal de “fácil leitura”, “sóbrio mas 

moderno”, com um “design fresco”, onde se percebe que é valorizado o 

conteúdo da notícia; e no do i com um desenho fresco e jovial.

No caso da primeira página do jornal,  quais as regras básicas uti-

lizadas no design da 1ª página do jornal?

JS: “Primeira regra: quebrar as regras.” “Há uma matriz de comunicação que tem a 

ver com o ADN do jornal (…), as regras básicas têm a ver com o cumprimento desse 

programa de comunicação, quer gráfico, quer editorial.” “No «Y» e no «Mil Folhas» 

(…), não existia um título igual a outro. A fonte era sempre a mesma, mas com uma 

variação muito grande. Ou seja, temos um conjunto de variáveis, e é o jogo dessas 

variáveis que é importante.” “Resumindo: quebrar as regras e estudar as variáveis que 

têm de ser respeitadas e as que têm de ser desrespeitadas.”

VH: “Comunicação, o mais directa e de leitura mais clara possível.” “Temos dois tipos 

de primeira página: temos uma zona horizontal no topo durante a semana e depois 

temos uma barra vertical ao fim-de-semana.”

SM: “Há uma série de coisas: à partida há hierarquias de tamanhos de títulos, com 

o título maior que será a manchete, (…) a segunda manchete (…) e depois temos os 

títulos mais pequenos, (…)”; “Valorizamos muito a imagem.”; “Depois temos aquelas 

capas que vivem de um conceito como um exemplo recente, (…) em que tínhamos 

uma palavra, (…) em grande, que fugia aos cânones normais da capa, (…)”; “Nós 

temos uma ordem:  a manchete é o que abre a página (…) a quatro ou cinco colunas, 

consoante a importância da notícia; (…) tem sempre uma entrada associada; depois a f

otografia pode estar associada à manchete ou pode ser uma notícia independente e 

depois temos aqueles casos em que como a nossa capa é uma capa muito específica 

JS: “Primeira regra: quebrar as regras.” ; “Há uma matriz de comunicação que tem a ver 

com o ADN do jornal (…), as regras básicas têm a ver com o cumprimento desse programa 

de comunicação, quer gráfico, quer editorial.” ;“No «Y» e no «Mil Folhas» (…), não existia 

um título igual a outro. A fonte era sempre a mesma, mas com uma variação muito grande. 

Ou seja, temos um conjunto de variáveis, e é o jogo dessas variáveis que é importante.”; 

“Resumindo: quebrar as regras e estudar as variáveis que têm de ser respeitadas e as que 

têm de ser desrespeitadas.”

VH: “Comunicação, o mais directa e de leitura mais clara possível.”; “Temos dois tipos de 

primeira página: temos uma zona horizontal no topo durante a semana e depois temos uma 

barra vertical ao fim-de-semana.”

SM: “Há uma série de coisas: à partida há hierarquias de tamanhos de títulos, com o título 

maior que será a manchete, (…) a segunda manchete (…) e depois temos os títulos mais 

pequenos, (…)”; “Valorizamos muito a imagem.”; “Depois temos aquelas capas que vivem 

de um conceito como um exemplo recente, (…) em que tínhamos uma palavra, (…) em 

grande, que fugia aos cânones normais da capa, (…)”; “Nós temos uma ordem:  a manchete 

é o que abre a página (…) a quatro ou cinco colunas, consoante a importância da notícia; 

(…) tem sempre uma entrada associada; depois a fotografia pode estar associada à manchete 

ou pode ser uma notícia independente e depois temos aqueles casos em que como a nossa capa 

é uma capa muito específica porque tem aquela barra onde tem o «P» e é onde, regra geral, 

nós colocamos os fitchers (…) ou pode ser ocupada por uma fotografia só, pode também ser 

um espaço reservado ao marketing interno (…).”
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Apenas o jornal mais recente, i, não usa fontes personalizadas e dese-

nhadas para o jornal. Contudo, a maioria das fontes já ultrapassou o 

período de exclusividade obrigatório e está disponível ao público.

O jornal tem um guia de estilos gráficos que assegure a coerência 

do mesmo?

VH: “Sim, o livro de normas.”

SM “Sim, temos.”

PF: “Sim, claro que sim.”

Todos os jornais possuem o guia de estilos gráficos para garantir a 

coerência do jornal. O jornal Público inclusivamente, publicou o seu 

Livro de Estilo em 1997 e reeditou-o numa segunda edição, em Março 

de 2005 (vid. bibliografia).

Num jornal qual é a relação do design gráfico com o seu 

posicionamento?

Jorge Silva (JS): “Toda a comunicação, seja ela qual for, tem sem-

pra relação de compromisso com o destinatário. Mas essa relação é 

essencialmente uma relação que nós interiorizamos ou seja, de alguma 

maneira nós emulamos aquilo que é o gosto do leitor ou do nosso 

público.” “(…) porque também fazemos parte desse público. Também 

somos protagonistas do nosso tempo (…)”

VH: “O que eu tento fazer (…) é tentar fazer um jornalismo popular 

e de qualidade. E quando digo jornalismo, refiro-me a tudo, não me 

refiro apenas ao design.”

SM: “Toda. Porque o design funciona como a montra daquilo que o 

jornal representa.” “Nós quando redesenhámos o «Público» fizemos um 

briefing onde caracterizámos o jornal, (…) e o design transmite isso: 

Há uma clara relação de compromisso e de sintonia do design gráfico 

com o posicionamento de um jornal. Essa relação deve ser intuída 

VH: “Sim, o livro de normas.”

SM: “Sim, temos.”

PF: “Sim, claro que sim.”

Jorge Silva (JS): “Toda a comunicação, seja ela qual for, tem sempre uma relação de 

compromisso com o destinatário. Mas essa relação é essencialmente uma relação que nós 

interiorizamos ou seja, de alguma maneira nós emulamos aquilo que é o gosto do leitor 

ou do nosso público.” ;“(…) porque também fazemos parte desse público. Também somos 

protagonistas do nosso tempo (…)”

VH: “O que eu tento fazer (…) é tentar fazer um jornalismo popular e de qualidade.  

E quando digo jornalismo, refiro-me a tudo, não me refiro apenas ao design.”

PF: “É claramente muito importante.”; “(…) uma das razões pela qual tivemos um público 

muito jovem que se mostrou interessado pelo jornal teve a ver com o próprio desenho do 

jornal.”; “(…) sendo que depois há outros factores que têm a ver com  a forma de tratamento 

das notícias dentro do jornal.”
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Sempre que possível deve-se criar a imagem ou trabalhar a fotografia 

visualmente. Quando não é exequível, deve escolher-se, em conjunto 

com os editores de fotografia, a melhor imagem. Uma imagem espec-

tacular e surpreendente que crie um mínimo de emoção no leitor.

Considera que a hierarquia de informação visual (níveis de impor-

tância) condiciona a percepção da notícia?

JS: “Sim, nós conduzimos o leitor.” “(…), se eu quiser que o leitor leia uma coisa 

primeiro, eu tenho de ser claro em relação a isso.”

VH: “Sim, claro que sim.”

SM: “Sim, claro. Com certeza.”

PF: “Claro, obviamente.”

É claro para qualquer designer gráfico a importância da hierarquia 

visual para o entendimento da mensagem que se pretende comunicar. 

Num jornal, que se pretende informativo, é crucial que se comunique 

ao leitor a mensagem contida em cada notícia de forma clara e eficaz.

Que recursos gráficos usam para criar a hierarquia da informação?

JS: “À escala, dimensão e contraste (…) de claro-escuro, grande-pequeno. E também 

na tipografia.”

VH: “Basicamente é tudo.” “O tamanho da tipografia, a cor, o tamanho da fotografia 

(…) algum elemento não fotográfico (…)”

SM: “O tamanho da letra, da tipografia (…) jogo de cor e também o uso da própria 

imagem.”

PF: “Recorremos à cor, ao tamanho ou espaço que a mancha ocupa, (…) à partida, a 

Os recursos gráficos a que os jornais recorrem para criar a hierarquia 

visual são a escala, a dimensão e o contraste da tipografia, da cor e da 

imagem ou outro elemento não fotográfico.

JS: “Sim, nós conduzimos o leitor.” ; “(…), se eu quiser que o leitor leia uma coisa primeiro, 

eu tenho de ser claro em relação a isso.”

VH: “Sim, claro que sim.”

SM: “Sim, claro. Com certeza.”

PF: “Claro, obviamente.”

JS: “À escala, dimensão e contraste (…) de claro-escuro, grande-pequeno. E também 

na tipografia.”

VH: “Basicamente é tudo.”; “O tamanho da tipografia, a cor, o tamanho da fotografia (…) 

algum elemento não fotográfico (…).”

SM: “O tamanho da letra, da tipografia (…) jogo de cor e também o uso da pró-

pria imagem.”

PF: “Recorremos à cor, ao tamanho ou espaço que a mancha ocupa, (…) à partida, a 

manchete é sempre o elemento mais forte e o que ocupa mais espaço (…).”
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PF: “Não há grandes regras.” “(…) utilizamos sempre a mesma fonte, o “i” está sempre 

no mesmo sítio…” “À partida, a manchete é o elemento visual mais forte da capa (…) 

“Temos sempre uma preocupação: caso o jornal seja dobrado, o título da manchete 

deve ver-se sempre inteiro.”

Há uma matriz de comunicação que deve ser seguida. No entanto, 

todos os jornais apresentam alguma liberdade de criatividade. Portanto, 

existem variáveis nessa matriz que devem ser respeitadas e outras que 

devem ser desrespeitadas.

Regra geral, a manchete tende a ser o elemento visual mais forte e 

com título maior, o logótipo mantém-se no mesmo sítio e as fontes 

são invariáveis. Assinala-se uma grande preocupação no tratamento 

gráfico da manchete e na comunicação clara das notícias. O Diário 

de Notícias referiu que apresenta tipologias de página diferentes para 

o fim-de-semana – onde incluem sexta-feira – e para os restantes dias 

da semana.

Quais os critérios de selecção das imagens para a primeira página?

JS: “O primeiro critério é: tentar criá-las, (…)” “(…);, temos de escolher as mais 

espectaculares e surpreendentes.” “E criar alguma coisa que seja capaz de despertar um 

mínimo de emoção e atenção no leitor.”

VH: “(…) tem de ter sempre a ver com a actualidade. Nós podemos ter uma excelente 

fotografia mas podemos, dessa fotografia, não tirar informação nenhuma; e podemos 

ter uma péssima fotografia mas essa fotografia ser única.”

SM: “Escolhemos a melhor imagem.” “Privilegiamos sempre a imagem. (…) Portanto, 

«uma imagem vale mais que mil palavras».”

PF: “Colocamos aquela que o editor de fotografia também achar que faz mais sentido. 

Nós usamos as fotografias de duas maneiras: podemos utilizar de uma maneira mais 

comum, em que a fotografia regista um momento; ou então (…) podemos trabalhá-la 

de uma forma mais visual.”

PF: “Não há grandes regras.” ; “(…) utilizamos sempre a mesma fonte, o “i” está sempre 

no mesmo sítio…”; “À partida, a manchete é o elemento visual mais forte da capa (…)"; 

“Temos sempre uma preocupação: caso o jornal seja dobrado, o título da manchete deve 

ver-se sempre inteiro.”

JS: “O primeiro critério é: tentar criá-las, (…)” ;“(…), temos de escolher as mais especta-

culares e surpreendentes.”; “E criar alguma coisa que seja capaz de despertar um mínimo 

de emoção e atenção no leitor.”

VH: “(…) tem de ter sempre a ver com a actualidade. Nós podemos ter uma excelente 

fotografia mas podemos, dessa fotografia, não tirar informação nenhuma; e podemos ter 

uma péssima fotografia mas essa fotografia ser única.”

SM: “Escolhemos a melhor imagem.”; “Privilegiamos sempre a imagem. (…) Portanto, 

«uma imagem vale mais que mil palavras».”

PF: “Colocamos aquela que o editor de fotografia também achar que faz mais sentido. Nós 

usamos as fotografias de duas maneiras: podemos utilizar de uma maneira mais comum, 

em que a fotografia regista um momento; ou então (…) podemos trabalhá-la de uma forma 

mais visual.”
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SM: “São todos. (…) desde o título, que também pode não ser só o seu conteúdo mas 

sim o tamanho que damos ao título (…) dar cor para reforçar mais a ideia e ainda 

podemos ter a imagem (…)”

PF: “No caso do «i», são a fonte, a mancha e a cor.” “Será a conjugação destes três 

elementos que fará com que as coisas sobressaiam mais ou menos e criem hierarquia.”

Como profissionais com diferentes percursos e experiências, as opiniões 

dividem-se. Foram enunciados genericamente, o Contraste e a diferença 

de Escalas entre os vários elementos gráficos, e mais especificamente a 

Tipografia, a Infografia, a Ilustração, a Cor e a Imagem. Resumindo, 

são todos os elementos e o jogo entre eles que farão o destaque de uma 

notícia. Salienta-se que tanto Sónia Matos como Jorge Silva destacaram 

a importância das palavras como imagem e o seu conteúdo.

Tem sempre em conta que do tratamento desses elementos resulta 

o guia que orienta os olhos do leitor pela ordem que se pretende 

que as notícias sejam lidas?

JS: “Sim. Há sempre uma hierarquia (…)” “São variações dentro da identidade que é 

preciso trabalhar.”

VH: “Nós tentamos, é o nosso intuito.” “Isso é sempre planeado antes do jornal 

começar.”

SM: “Sim. Tudo é feito em função do leitor. Sempre.”

PF: “Sim, sempre.” “Há vários tratamentos: podem ter cor, ou não; pode ser uma 

fotografia; podemos aumentar o corpo da letra; usar a caixa alta; etc…o que faz com 

que esse elemento sobressaia em relação a outro.”

Quando num jornal se trabalha a hierarquia de informação visual 

já se tem estipulado o percurso que se pretende que o olho do leitor 

adopte e consequentemente, a ordem de leitura das notícias no 

decorrer da página.

SM: “São todos. (…) desde o título, que também pode não ser só o seu conteúdo mas sim 

o tamanho que damos ao título (…) dar cor para reforçar mais a ideia e ainda podemos 

ter a imagem (…).”

PF: “No caso do «i», são a fonte, a mancha e a cor.”; “Será a conjugação destes três elementos 

que fará com que as coisas sobressaiam mais ou menos e criem hierarquia.”

JS: “Sim. Há sempre uma hierarquia (…)”; “São variações dentro da identidade que é 

preciso trabalhar.”

VH: “Nós tentamos, é o nosso intuito.”; “Isso é sempre planeado antes do jornal começar.”

SM: “Sim. Tudo é feito em função do leitor. Sempre.”

PF: “Sim, sempre.” ; “Há vários tratamentos: podem ter cor, ou não; pode ser uma fotografia; 

podemos aumentar o corpo da letra; usar a caixa alta; etc…o que faz com que esse elemento 

sobressaia em relação a outro.”
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E qual a relação (destes recursos) com a notícia escrita e fotográfica?

JS: “Geralmente, a espectacularidade fotográfica de um jornal desportivo é maior do 

que num diário generalista, (…)” “Quanto à cor, todos os jornais têm uma paleta de 

cores associada. Logo, os fundos e o contraste também são adequados a essas cores.” 

“(…) há uma tendência para o vermelho, uma cor tradicional da tipografia.”

VH: “A relação tem a ver com as agências fotográficas e com o acesso que temos a elas.”

SM: “A imagem, à partida, pode complementar a notícia.” “(…) é muito difícil separar 

todos esses elementos porque eles são um todo.”

PF: “É uma questão de acharmos que as coisas funcionam melhor.” “As fotografias são 

usadas porque têm a ver com o tema que está a ser falado.” “As cores são usadas numa 

forma de criar hierarquia visual.”

A imagem complementa a notícia mas esta deve ser espectacular e 

depende também do acesso às agências fotográficas.

As cores são usadas de forma a criar hierarquia visual e estão de acordo 

com a paleta de cores associada ao jornal. Regista-se uma tendência 

para a cor vermelha.

A relação depende sobretudo das normas que constam no livro de estilo 

de cada jornal e daquilo que funciona visualmente melhor.

Na sua opinião, quais são os elementos gráficos mais importantes 

num jornal para criar hierarquia na informação / destaque?

JS: “Pode ser tudo. A diferença do dia anterior. Obviamente que a escala é importante 

(…), mas é o contraste entre os vários elementos e é a diferença de escalas que faz o 

destaque visual.” “Mas devo dizer que dou uma importância fundamental à palavra 

como imagem, (…)” “Tenho uma máxima que diz: «uma palavra vale mais que mil 

imagens» (…)”

VH: “Enumerando, será a tipografia, o tipo de letra; a infografia (…) e a ilustração; 

(…) o papel e a tinta/cor (…)”

JS: “Geralmente, a espectacularidade fotográfica de um jornal desportivo é maior do que 

num diário generalista, (…)”; “Quanto à cor, todos os jornais têm uma paleta de cores 

associada. Logo, os fundos e o contraste também são adequados a essas cores.”; “(…) há uma 

tendência para o vermelho, uma cor tradicional da tipografia.”

VH: “A relação tem a ver com as agências fotográficas e com o acesso que temos a elas.”

SM: “A imagem, à partida, pode complementar a notícia.”; “(…) é muito difícil separar 

todos esses elementos porque eles são um todo.”

PF: “É uma questão de acharmos que as coisas funcionam melhor.”; “As fotografias são 

usadas porque têm a ver com o tema que está a ser falado.”; “As cores são usadas numa 

forma de criar hierarquia visual.”

JS: “Pode ser tudo. A diferença do dia anterior. Obviamente que a escala é importante 

(…), mas é o contraste entre os vários elementos e é a diferença de escalas que faz o destaque 

visual.”; “Mas devo dizer que dou uma importância fundamental à palavra como imagem, 

(…)”; “Tenho uma máxima que diz: «uma palavra vale mais que mil imagens» (…).”

VH: “Enumerando, será a tipografia, o tipo de letra; a infografia (…) e a ilustração; (…) 

o papel e a tinta/cor (…).”
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Design dos jornais

Os três diários generalistas encerram características e particularidades 

que os distinguem e, de um modo geral, destinam-se a um público 

culto, com diferentes faixas etárias mas com o interesse pela informação 

em comum.

Denota-se uma constante preocupação de actualização do design dos 

jornais com o recurso a remodelações. Regista-se também uma prefe-

rência por atribuir o design dos jornais a designers ou empresas inter-

nacionais, contribuindo assim para a troca de experiências e influências 

entre o design de imprensa nacional e internacional. Ressalta-se no 

entanto, o cuidado a ter perante a decisão de um redesign total de 

uma publicação. Esta decisão implica correr riscos e exige uma reflexão 

profunda acerca das necessidades e da reacção do publico-alvo perante 

o novo projecto.

Com tendência para os formatos pequenos, os jornais utilizam duas ou 

três fontes tipográficas e por norma, são desenhadas designadamente 

para o jornal.

Utilizam o suporte de papel de imprensa de gramagem entre os 45 e 

os 48 gramas. 

O guia de estilos garante a coerência do jornal.

Conclusões Prévias

leitura transversal e análise comparativa Entrevistas

Qual a articulação entre a função e a estética, aquando da definição 

da hierarquia visual?

JS: “A função e a estética não se separam (…) porque tão importante é o que dizemos 

como a forma como o dizemos.”

VH: “Para mim, a função está sempre à frente da estética.” “Se não houver função 

não é design.”

SM: “Quando se faz um projecto gráfico para um jornal todas essas regras são pensadas 

de raiz (…) porque a parte gráfica é muito importante para ajudar o leitor a memorizar 

aquilo que lê.” “Uma coisa que o jornal nunca pode perder é a sua identidade.”

PF: “Percebemos que não estamos aqui para fazer capas que sejam apenas bonitas (…) 

porque a função não se pode perder.” “Não posso considerar que posso sobrepor esse 

lado estético ao lado noticioso.”

A função nunca se pode perder. A estética também é importante para 

auxiliar no entendimento da mensagem mas esta nunca se deve sobre-

por à função. No entanto, função e estética são indissociáveis.

JS: “A função e a estética não se separam (…) porque tão importante é o que dizemos como 

a forma como o dizemos.”

VH: “Para mim, a função está sempre à frente da estética.”; “Se não houver função não 

é design.”

SM: “Quando se faz um projecto gráfico para um jornal todas essas regras são pensadas de 

raiz (…) porque a parte gráfica é muito importante para ajudar o leitor a memorizar aquilo 

que lê.” ;“Uma coisa que o jornal nunca pode perder é a sua identidade.”

PF: “Percebemos que não estamos aqui para fazer capas que sejam apenas bonitas (…) 

porque a função não se pode perder.”; “Não posso considerar que posso sobrepor esse lado 

estético ao lado noticioso.”

Registam-se duas perspectivas 
e filosofias totalmente opos-
tas: Sónia Matos refere que 
“uma imagem vale mais que 
mil palavras”, já Jorge Silva 
defende que “uma palavra 
vale mais que mil imagens”. 
Sónia Matos menciona uma 
máxima muito usual poten-
ciando a importância dada 
às imagens no jornal 
Público: “Privilegiamos 
sempre a imagem (…)”; 
enquanto Jorge Silva defende 
o contrário: característica 
presente nos seus trabalhos, 
onde se verifica a importância 
atribuída às palavras e ao seu 
significado. Para Jorge Silva, 
uma só palavra pode ter mais 
força que mil imagens.
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As cores são usadas de forma a criar hierarquia visual e estão de acordo 

com a paleta de cores associada ao jornal.

Quando num jornal se trabalha a hierarquia de informação visual 

já se tem estipulado o percurso que se pretende que o olho do lei-

tor adopte e consequentemente, a ordem de leitura das notícias no 

decorrer da página.

É claro para qualquer designer gráfico a importância da hierarquia 

visual para o entendimento da mensagem que se pretende comunicar. 

Num jornal, que se pretende informativo, é crucial que se comunique 

ao leitor a mensagem contida em cada notícia de forma clara e eficaz. 

A função nunca se pode perder e a estética nunca se deve sobrepor à 

função. No entanto, num jornal, função e estética são indissociáveis.

conclusões prévias Entrevistas

Posturas, métodos e procedimentos usados por peritos em 

design editorial

Os peritos defendem que existe uma clara relação de compromisso e 

de sintonia do design gráfico com o posicionamento de um jornal.  

Essa relação deve ser intuída para responder às necessidades do seu 

público-alvo e transparecer as características do jornal.

Os jornais possuem uma matriz de comunicação a seguir, com variáveis 

que devem ser respeitadas e variáveis que devem ser desrespeitadas.  

No entanto, todos os jornais apresentam alguma liberdade de criati-

vidade. Assinala-se uma grande preocupação no tratamento gráfico da 

manchete e na comunicação clara das notícias.

Como profissionais com diferentes percursos e experiências, enunciam 

como elementos gráficos mais importantes para criar hierarquia e des-

taque visual de forma genérica, o Contraste e a diferença de Escalas 

entre os vários elementos gráficos, e mais especificamente a Tipografia, 

a Infografia, a Ilustração, a Cor e a Imagem.  Resumindo, são todos 

os elementos e o jogo entre eles que farão o destaque de uma notícia. 

Dois dos entrevistados salientaram a importância das palavras como 

imagem e o seu conteúdo.

Como estruturam os seus projectos, como consideram e definem 

a temática desta investigação e quais os meios gráficos utilizados

Os recursos gráficos usados pelos jornais para criar a hierarquia visual 

são a escala, a dimensão e o contraste da tipografia, da cor e da imagem 

ou outro elemento não fotográfico. É o jogo entre estes elementos que 

fará o destaque da notícia.

A imagem complementa a notícia e sempre que possível deve ser criada 

ou trabalhar a fotografia visualmente. Quando não é exequível, deve 

escolher-se, uma imagem espectacular e surpreendente que crie um 

mínimo de emoção no leitor.
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O Diário de Notícias – comummente abreviado de DN (sigla oficial) 

–, jornal diário de conteúdo generalista e de referência em Portugal, 

nasceu no ano de 1864, ano em que as duas monarquias ibéricas assi-

navam o Tratado de Lisboa que definiu as fronteiras hoje vigentes entre 

Portugal e Espanha. Propriedade da Global Notícias – empresa do grupo 

Controlinveste Media –, o jornal teve como fundadores, os jornalistas 

Eduardo Coelho e Tomás Quintino Antunes tendo sido o primeiro,  

o director do periódico durante as três décadas que se seguiram 71. 

Durante esse período, o jornalista e escritor pretendeu edificar um jor-

nal independente e de carácter informativo. É nesta altura que se regista 

a introdução de dois novos géneros jornalísticos no jornal: o editorial 

e as grandes reportagens. O primeiro editorial, de autoria do director,  

é datado do ano de 1868 e surgiu na rubrica “Assunto do Dia” tendo por 

tema a “Questão Ibérica”. As primeiras grandes reportagens cobriam 

acontecimentos como os incêndios no Porto e em Lisboa (ibid). 

Alfredo Cunha sucedeu Eduardo Coelho na direcção do jornal em 

1894, data a partir da qual o jornal começou a contar com a participa-

ção de intelectuais de relevo como Ramalho Ortigão, Eça de Queirós 

e Pinheiro Chagas.

Matérias e eventos de ordem cultural, a par da cobertura política consti-

tuíam o destaque de primeira página. Pequenas curiosidades, utilidades 

e espaços direccionados para o leitor compunham outros conteúdos 

presentes no Diário de Notícias destes anos72.

5.2  História dos Casos de Estudo

Diário de Notícias

71

72

MARTINS, Jorge; PINHEIRO, 
Joana – O diário mais antigo. 

[Em Linha] . [Consult. 5 Maio 
2011]. Disponível em http://

www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plata-
forma/foralinha/atelier/a/www/

view.asp?edicao=02&artigo=203

VICENTE, Leonel – Diário 
de Notícias – 140 anos de 

História. [Em Linha]. 13 Junho 
2005. [Consult. 5 Maio 2011]. 

Disponível em http://memo-
riavirtual.net/2005/06/13/

diario-de-noticias-140-anos-de-
-historia/

Neste capítulo é narrada a história dos três 

casos de estudo desta investigação e exibida

a análise gráfica e estrutural – geral e específica 

–, das primeiras páginas dos respectivos 

projectos editoriais ao nível da paginação, 

nomeadamente, grelhas principais e estrutura, 

hierarquia e guia de estilos. Do cruzamento 

e comparação destes dados subtraem-se itens 

de conclusão para a investigação.

Nota Introdutória
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Os anos 40 ficaram marcados pela inauguração de novas instalações: o 

jornal mudava-se da Rua do Diário de Notícias para a actual sede, na 

Avenida da Liberdade. 

Na década de 50, assinalou-se a criação dos “Prémios DN” para perso-

nalidades das áreas das letras, do espectáculo e das artes plásticas.

“A chegada de Marcelo Caetano ao poder, em 1968, não alterou a 

censura que só viria a ser desmantelada com a revolução de 1974.” 

Nos anos 70, “os assuntos de destaque são a política, o internacional, 

as artes, o desporto e a informação geral. A nível gráfico, as páginas 

desenhadas – onde há uma preocupação de distribuição equilibrada 

das peças (primeira e última páginas) – contrastam com as páginas 

montadas – onde predomina a organização espacial, numa amálgama 

temática (as restantes)." (ibid)

Em Junho de 1974, Ribeiro dos Santos substituia Fernando Fragoso 

na direcção do jornal e é definido um novo projecto editorial: “fazer 

um jornal independente, de qualidade, empenhado na construção da 

democracia. A criação de novas secções – Trabalho e Sindicalismo – 

testemunha esse investimento crescente em matérias políticas e nacio-

nais." Conflitos políticos no interior do jornal culminaram numa nova 

mudança de direcção: Luís de Barros é o novo director e José Saramago, 

o novo director adjunto. A orientação ideológica do jornal é definida 

por Saramago da seguinte forma: “este jornal não se pode, de futuro, 

limitar a ser uma folha de registos de ocorrências mas há-de tornar-se 

no veículo das informações que o povo precisa”. Desta forma, o diário 

de maior circulação, antigo apoiante do regime salazarista, tornava-se 

num repórter empenhado das actividades comunistas. 

Após suspensão de um mês do DN resultante dos acontecimentos do 

25 de Novembro, foi Vítor Cunha Rego quem reabriu o jornal como 

director tendo como adjunto Mário Mesquita. Neste período o jornal 

assume a sua independência face aos poderes políticos.

Cunha Rego viria a ser sucedido por João Gomes na direcção do jornal 

história dos casos de estudo Casos de Estudo

As perseguições políticas à imprensa e aos jornalistas intensificaram-se 

com a instauração de um gabinete de exame censório aos jornais, em 

1907. “Nesse ano Alfredo Cunha foi alvo de um processo político por 

alegadas ofensas aos poderes públicos.” 73

A 5 de Outubro de 1910, o Diário de Notícias editava pelo menos qua-

tro números e na edição do dia seguinte saudava em primeira página o 

regime republicano. A primeira lei de imprensa do novo regime abole 

a censura, decretando a liberdade de discutir doutrinas políticas e reli-

giosas, questões legislativas e de Governo. Porém, seis anos depois, uma 

nova lei de censura à liberdade de imprensa constava na primeira página 

do Diário de Notícias. 

No ano de 1919, o DN tornava-se sociedade anónima – Empresa 

do Diário de Notícias – sendo nomeado um novo director, Augusto 

de Castro.

Neste período o jornal apresentava páginas mais equilibradas, novas sec-

ções e géneros jornalísticos (como as grandes entrevistas), onde ficaram 

célebres entrevistas de António Ferro aos líderes políticos Mussolini, 

Hitler e Salazar (ibid).

Na década de 20, as notícias ainda eram escritas à mão e o telégrafo 

ainda constituía a principal fonte de informação à distância.

“Em 1928, a Empresa do Diário de Notícias é transformada na Empresa 

Nacional de Publicidade, propriedade da Companhia Industrial de 

Portugal e da Caixa Geral de Depósitos. Os interesses privados do novo 

grupo motivaram um outro tipo de censura, exercida pelas chefias de 

redacção, que acresce à censura política exercida pelo novo regime.” 74

Antes do golpe militar de 1926 que colocaria no poder o general Gomes 

da Costa, Eduardo Schwalbach substituía Augusto de Castro na direc-

ção do jornal, posto que Augusto viria a reassumir em 1939, após a 

Constituição de 1933 e a consolidação do poder de Salazar, aconteci-

mentos que marcaram este segundo mandato pelo servilismo à ditadura 

de Salazar.

73

74

MARTINS, Jorge; PINHEIRO, 
Joana – O diário mais antigo. 
[Em Linha] . [Consult. 5 Maio 
2011]. Disponível em http://
www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plata-
forma/foralinha/atelier/a/www/
view.asp?edicao=02&artigo=203

MARTINS, Jorge; PINHEIRO, 
Joana – O diário mais antigo. 
[Em Linha] . [Consult. 5 Maio 
2011]. Disponível em http://
www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plata-
forma/foralinha/atelier/a/www/
view.asp?edicao=02&artigo=203



.. 73 ..

Casos de Estudo história dos casos de estudo

1995 foi o ano do lançamento da primeira edição on-line do jornal, 

novidade que introduz alterações na edição impressa. As primeiras 

páginas são ocupadas por um Tema de Abertura ou por um registo de 

Impressões. 

No ano seguinte, várias inovações são levadas a cabo tendo em vista o 

relançamento do jornal, de entre as quais se destacam o novo grafismo:

“Destaques na primeira página para diversos conteúdos interiores, 

redução no número de colunas, ante-títulos obrigatórios e mais espaço 

concedido às imagens são alterações que revelam uma concepção mais 

espectacularizante. A Opinião regressa às primeiras páginas (…).” 76

Em finais de 2003 Bettencourt Resendes abandonava a direcção do 

jornal e Fernando Lima era polemicamente nomeado novo director do 

Diário de Notícias. 

O diário mais antigo. [Em 
Linha] . [Consult. 5 Maio 

2011]. Disponível em 
http://www2.fcsh.unl.pt/
cadeiras/plataforma/fora-
linha/atelier/a/www/view.

asp?edicao=02&artigo=203

76
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em 1976. Dois anos depois, o antes adjunto Mário Mesquita assume 

a direcção. “Profissionais experientes e jovens jornalistas integram a 

redacção do jornal, de entre os quais Dinis de Abreu, Mário Bettencourt 

Resendes, Helena Marques e Antónia de Sousa. Ideias e métodos novos 

refrescam um jornal envelhecido e protocolar.” 75

A década de 80 assinala a novidade da criação do Gabinete Editorial, 

dirigido por Helena Marques.

A ênfase na opinião é a imagem de marca do DN desta época, sendo 

convidados intelectuais de renome, como Eduardo Lourenço ou 

António José Saraiva para escrever nas páginas de opinião. 

Ao apuramento gráfico das páginas acresce a clara divisão entre con-

teúdos jornalísticos e publicitários. Inovações e alterações que levaram 

a que em 1983 a UNESCO considerasse o Diário de Notícias como  

“o jornal de referência em Portugal”. (ibid)

No ano seguinte, o jornal regressa ao formato tablóide. “No Estatuto 

Editorial preconiza-se a necessidade de combinar «o jornal de grande 

informação com vasta audiência popular» com «o jornal de qualidade 

e de referência capaz de formar opinião pública diligente»”. O sucessor 

de Mário Mesquita foi Dinis de Abreu.

Na década de 90 surgiam novas secções, outras mudavam de nome e 

erguiam-se as delegações de Portimão e Leiria. 

1991 foi o ano da privatização do Diário de Notícias através de con-

curso público ganho pela Lusomundo. Mário Bettencourt Resendes 

era o mais recente director. Nesta altura ressalta-se a centralidade do 

director gráfico. 

Denotando uma clara influência da televisão, o DN começou a apre-

sentar a predominância da fotografia sobre o texto. 

“Em 1992, é publicado um novo Estatuto Editorial que sublinha o carácter 

informativo do Diário de Notícias. Define como boas práticas jornalísticas 

a distinção entre notícia e opinião, a verificação da informação, o respeito 

pelos critérios de noticiabilidade e a recusa do sensacionalismo. " (ibid)

75
MARTINS, Jorge; PINHEIRO, 
Joana – O diário mais antigo. 
[Em Linha] [Consult. 5 Maio 
2011]. Disponível em http://
www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plata-
forma/foralinha/atelier/a/www/
view.asp?edicao=02&artigo=203
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(http://www.publico.pt) e a 22 de Setembro do mesmo ano, foi criado 

o “Público Online” – actualmente designado “Público.pt” – e por con-

sequência a empresa Público.pt Serviços Digitais Multimédia, S.A..

O Público foi pioneiro na imprensa portuguesa ao publicar largas deze-

nas de coleccionáveis (a partir de 1992). Ao longo destes vinte anos de 

existência publicou também vários suplementos especiais, livros, enci-

clopédias, CD’s, CD-ROM’s e DVD’s. Desde 1997, em colaboração 

com a Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), edita anualmente o 

Janus, Anuário de Relações Externas.

Em 2001, Bárbara Reis passou a dirigir este diário de referência em 

Portugal.

Teve como cronistas, entre outros, Vasco Pulido Valente (historiador), 

Rui Ramos (historiador), Constança Cunha e Sá (jornalista), José 

Pacheco Pereira (historiador), António Barreto (sociólogo), José Diogo 

Quintela (do grupo humorístico Gato Fedorento), José Miguel Júdice 

(jurista), Helena Matos (jornalista) e Sarsfield Cabral (jornalista). 79
Público. [Em Linha]. 24 de 

Agosto de 2011. [Consult. 16 
Fevereiro 2011]. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/

wiki/P%C3%BAblico

79

Após uma primeira tentativa de lançamento do jornal diário generalista 

Público (cancelada devido a problemas técnicos), foi a 5 de Março de 

1990 que foi publicado o seu primeiro número, contando com uma 

enorme expectativa e adesão. “A capa fazia referência a Álvaro Cunhal 

na sua sucessão ao comando do PCP e um jogo entre o F.C.Porto e o 

S.C.Sporting.” 77

Propriedade da Público, Comunicação Social S.A., empresa fundada 

quatro meses antes da saída do jornal e pertencente ao grupo empresa-

rial português Sonae, o jornal era dirigido por José Manuel Fernandes.

O jornal “desejava afirmar-se pela positiva, pela exigência, pela qua-

lidade, de um jornal que se recusava a aceitar a realidade cinzenta da 

imprensa diária portuguesa, onde na época alguns dos principais títulos 

permaneciam aberrantemente nas mãos do Estado, de um jornal que 

se definia sem fronteiras e tinha como ambição realizar um jornalismo 

ao nível do melhor que se praticava na Europa”.78

Ao fim de alguns meses o jornal ganhou o título de “diário líder do 

segmento das publicações de referência” (ibid).

No ano seguinte, o jornal Público integrou-se na World Media Network, 

associação de jornais de referência de todo o mundo que incluía, por 

exemplo, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o espanhol El País, o 

francês Libération e o italiano La Stampa.

Com a emergência da internet e pretendendo alargar o âmbito da infor-

mação, a 11 de Maio de 1995 o Público registava o seu site oficial 

Público
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VIEIRA, Joana; MONTEIRO, 
Dina – Dossier do jornal 
Público. [Em Linha] . [Consult. 
5 Maio 2011]. Disponível em 
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os criativos, editores, etc, para inspirarem no grafismo, organização, 

consistência e ar “fresco e original” que o jornal i tem.” 81 

O jornal britânico The Guardian  considerou o jornal i um dos jornais 

mais inovadores do mundo. 82

81
 INELO – "i" é o jornal mais 

bem desenhado do mundo. 
[Em Linha]. 17 de Fevereiro de 
2011 [Consult. 8 Maio 2011]. 

Disponível em  http://www.jane-
laurbana.com/2011-02-17-i-e-o-
-jornal-mais-bem-desenhado-do-

-mundo.html

i (jornal). [Em Linha]. 7 de 
Maio de 2009. [Consult. 16 
Fevereiro 2011]. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/

wiki/I_%28jornal%29
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De conteúdo generalista, o jornal i – abreviatura para “informação”– 

publicou o seu primeiro número a 7 de Maio de 2009, sob a direcção 

de Martim Avillez Figueiredo. Apesar do carácter diário, o i optou 

por não ser editado ao domingo, publicando ao sábado uma edição 

de fim-de-semana.

O primeiro jornal português de âmbito nacional do século XXI, 

a partir de Abril de 2010 passou a ser dirigido pelo jornalista 

Manuel Queiroz.

Propriedade da Lena Comunicação, uma subholding do Grupo Lena, 

tem sede no Taguspark, em Oeiras.

Acompanhado da edição de fim-de-semana, o i publicou o seu novo 

suplemento, intitulado “LiV” a 19 de Março de 2011.

Apesar de surgido numa época de crise económica e do ainda curto 

período de vida, o jornal tem vindo a destacar-se e tem conquis-

tado os mais importantes prémios de design. Recebeu entre outros, 

os prémios de “Melhor Jornal Europeu”, atribuído pela European 

Newspaper Award em 2009 e o de “Jornal mais bem desenhado da 

Península Ibérica” no mesmo ano pela Society for News Design. A 16 

de Fevereiro de 2011 a SND volta a reconhecer a qualidade do design 

do jornal atribuindo-lhe o prémio de “Jornal mais bem desenhado 

do mundo”. 80

“É interessante ver que os júris não se limitaram a seleccionar e atri-

buir o prémio, como fizeram questão de passar a mensagem para todos 

Jornal i

80
 i ganha o óscar do design de 
jornais. [Em Linha]. 15 de 
Fevereiro de 2011 [Consult. 
16 Fevereiro 2011]. Disponível 
em http://www.ionline.pt/
mobile/104785-i-ganha-o-oscar-
-do-design-jornais
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Na segunda fase foram analisadas e comparadas as tipologias, opções, 

meios ou técnicas gráficas usadas por cada um dos três jornais: tipografia 

(fonte e cor); suporte do jornal (formato, nome do papel, gramagem e 

cor); destaque da manchete; imagem (formato, enquadramento e trata-

mento gráfico); publicidade (frequência e localização); formas gráficas 

(formato, função e cor); e caixas de promoção (localização e cor).

A identificação e estudo da estrutura gráfica e dos diversos meios usados 

para comunicar hierarquicamente as notícias da primeira página dos 

jornais analisados implicou a selecção de um método que se explicita 

em seguida. Tal processo pretende aumentar o conhecimento sobre o 

tema com base na observação da prática em design editorial, em especial 

nos casos de estudo.

De modo a evitar uma selecção baseada em critérios subjectivos como 

o gosto do investigador, foram seleccionadas vinte e uma primeiras 

páginas (expostas em apêndice), sete de cada um dos jornais correspon-

dendo às primeiras páginas publicadas na primeira semana de Janeiro 

do presente ano – de 2 a 8 de Janeiro de 2011.

A análise é apresentada em esquemas de leitura directa e quadros de 

análise comparativa entre os jornais. A tipologia dos esquemas apresen-

tados é baseada na apresentação dos esquemas utilizados por Eduardo 

Aires na sua tese de doutoramento. 83

Foram identificados aspectos de identidade como é exemplo a locali-

zação e característica do logótipo, mas também questões como a man-

cha gráfica, a grelha base, os estilos usados e o layout de semana e de 

fim-de-semana.

Deste modo será possível identificar algumas das técnicas gráficas e as 

características gráficas de primeira página dos três periódicos, estabe-

lecendo comparações entre as edições de um mesmo jornal e entre os 

diversos casos de estudo.

Modelo de Análise Geral  5.3

modelo de análise geral Casos de Estudo

83
AIRES, Eduardo - A estrutura 
gráfica das primeiras páginas 
dos jornais, O Comércio do 
Porto, O Primeiro de Janeiro e 
Jornal de Notícias entre o início 
da publicação e final do século 
XX: Contributos para uma 
ferramenta operacional e ana-
lítica para a prática do Design 
Editorial. Porto. 2006.

.. 78 ..
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Casos de Estudo modelo de análise geral

O logótipo a negro, surge no 
topo da página e é marcada-
mente horizontal, ocupando 

a totalidade da largura da 
mancha útil do jornal, i.e., 
corresponde à largura total 

da página subtraindo-lhe 
as margens lateral direita e 

esquerda. Elemento gráfico 
de pouca altura, constitui um 
elemento de peso na página. 

É de salientar o espaço branco 
envolvente que confere 

contraste visual em contra-
ponto com a cor  negra que 
o compõe. É um elemento 

fixo tanto na cor, como na sua 
localização na página.

Logótipo do jornal que se mantém invariável na cor e na 
localização na página. Por vezes é também usual a sigla com as 
iniciais “DN”, por exemplo, no jornal online.

Figura 08  
Localização e espaço ocupado 

pelo logótipo na página do DN

.. 80 ..

Figura 07  
Logótipo do DN
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Neste esquema é definida a 
grelha base do jornal, onde se 

revela uma estrutura composta 
por cinco colunas e cabeçalho 

onde estão inseridos o logó-
tipo e as informações técnicas 

do jornal – como a data, valor, 
ano e número da edição, 

endereço do jornal online, 
directores e subdirector 

do jornal e uma frase, 
que varia diariamente, colo-

cada em itálico no topo, 
a abrir a página.

As margens superior e inferior 
são semelhantes, facto que 

se opõe às margens laterais, 
sendo que a margem lateral 

direita é marcadamente mais 
espessa que a margem lateral 

esquerda. Deste modo, a man-
cha útil do jornal situa-se mais 

à esquerda na página.

Figura 10
Colunas estruturais

de primeira página do DN

modelo de análise geral Casos de Estudo

Figura 09  
Grelha estrutural
de primeira página do DN



.. 84 .. .. 85 ..

Casos de Estudo modelo de análise geral

Figura 12
Layout tipificado do DN,
de sexta-feira a domingo
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Figura 11
Layout tipificado do DN,
de segunda a quinta-feira
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Logótipo por norma apresen-
tado com o “P” a vermelho 

com a inscrição do nome do 
jornal em branco, por vezes 

também se apresenta com as 
cores invertidas, isto é, “P” em 

branco com letras vermelhas 
(por norma na edição de 

domingo), ou “P” em preto 
com letras brancas.

Elemento de formato rec-
tangular vertical, é definido 
pelos contornos da letra “P” 

em caixa alta na fonte Público. 
Devido às características desta 
fonte, o formato do logótipo 

é quase quadrangular por 
apresentar quase a mesma 

medida em largura que a que 
contém e ocupa em altura.

Localiza-se na zona superior 
esquerda, logo abaixo 

das informações técnicas 
do jornal.

Este elemento gráfico é fixo 
em localização na página, 

variando apenas na cor, conso-
ante o dia de publicação e/ou 
as cores da imagem apresen-

tada por trás do logótipo.
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Investigação Futebol

Furto de armas 
em quartel levou 
dias a descobrir

João Pinto e José 
Veiga acusados 
de fraude fiscal

a O furto de dez armas de guerra que 
se encontravam numa arrecadação do 
quartel da Carregueira, em Sintra, só 
começou a ser investigado na última 
segunda-feira, mas tudo indica que foi 
cometido dias antes, entre o Natal e a 
passagem de ano. Ainda estão a ser in-
terrogados os cerca de 350 comandos 
do batalhão. c Destaque, 2/3

a O antigo empresário de futebol 
José Veiga e o ex-jogador João Vieira 
Pinto são acusados pelo Ministério 
Público de fraude fi scal qualifi cada 
e de branqueamento de capitais, no 
âmbito da transferência do futebolista 
do Benfi ca para o Sporting, em 2000. 
A acusação implica ainda Luís Duque 
e Rui Meireles. c Desporto, 27
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Presidenciais Retrato V
Manuel Alegre, o Dom Quixote socialista P2

Manuel Alegre fotografado em 
frente à sede da sua candidatura

Banco de Portugal ouviu 
presidente do BCP sobre 
revelações da WikiLeaks
Em causa, uma alegada oferta aos EUA de informações 
confi denciais sobre clientes relacionados com o Irão 
a O Banco de Portugal abriu averi-
guações e Santos Ferreira já teve de 
prestar declarações à autoridade re-
guladora sobre o conteúdo do telegra-
ma da embaixada dos EUA em Lisboa 

publicado pelo WikiLeaks. Em causa 
está uma alegada oferta do presidente 
do Banco Comercial Português (BCP) 
para disponibilizar informações con-
fi denciais de clientes. Caso se confi r-

me que Santos Ferreira cometeu uma 
ilegalidade grave, ao revelar intenção 
de quebra de sigilo profi ssional, teria 
violado a lei geral do sector fi nancei-
ro. c Economia, 18

Série ípsilon - Grandes Realizadores
Vol. 14 - Van Gogh, de Maurice Pialat

Hoje
Por apenas
mais 1,95€

Inscrição “Público” em letras brancas sobre o “P” em vermelho é o logótipo base, mais 
comum e que caracteriza o jornal. Com as cores inversas, o “P” em branco é mais usual 
na edição de domingo, que quando pertinente lhe é aplicada uma sombra a 135º 
de inclinação. Outra variante, são as letras a branco com o “P” em preto adoptado 
para ocasiões pontuais.
O logótipo do jornal varia apenas em cor, mantendo-se invariável na localização na página.

Figura 14
Localização e espaço ocupado pelo 

logótipo na página do Público

Figura 13  
Variações de cor do logótipo
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a O Banco de Portugal abriu averi-
guações e Santos Ferreira já teve de 
prestar declarações à autoridade re-
guladora sobre o conteúdo do telegra-
ma da embaixada dos EUA em Lisboa 

publicado pelo WikiLeaks. Em causa 
está uma alegada oferta do presidente 
do Banco Comercial Português (BCP) 
para disponibilizar informações con-
fi denciais de clientes. Caso se confi r-

me que Santos Ferreira cometeu uma 
ilegalidade grave, ao revelar intenção 
de quebra de sigilo profi ssional, teria 
violado a lei geral do sector fi nancei-
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Artur Agostinho
Morreu o 
comunicador 
total
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Menos 850 milhões O mais baixo do Estado Crise na Líbia

Maiores cotadas 
reduziram o 
investimento

Nove inspectores
para centenas de 
serviços judiciais

Forças aliadas 
admitem reduzir 
ataques aéreos

a Incertezas quanto ao futuro e maio-
res restrições no acesso ao crédito são 
razões que explicam a redução do 
investimento por parte das maiores 
empresas cotadas na Bolsa de Lisboa. 
Em 2010, investiram menos 8,8 por 
cento do que no ano anterior, um cor-
te de cerca de 850 milhões de euros. 
c Economia, 22/23

a A Inspecção-Geral dos Serviços de 
Justiça (IGSJ) só tem nove inspectores 
para as centenas de serviços judiciais, 
o número mais baixo entre todos os 
organismos inspectivos dos vários mi-
nistérios, de acordo com uma pes-
quisa efectuada pelo PÚBLICO às 11 
inspecções-gerais do Estado com site 
na Internet. c Portugal, 12

a Aviões aliados continuam a bom-
bardear alvos na Líbia, mas o abranda-
mento ou a suspensão das operações 
pode estar para breve. Tudo depende 
da neutralização das defesas antiaére-
as e da acção das forças de Khadafi . A 
Rússia subiu o tom das críticas à ope-
ração. c Mundo, 16/18. Reportagem 
de Paulo Moura, Bengasi

Último acto
a “Chumbo” do PEC IV hoje e demissão
de José Sócrates considerados inevitáveis

a Presidente assumiu não ter tido “margem
de manobra” para travar crise repentina 

a Os cenários económicos e políticos abertos 
com a provável queda do Governo   

a Pedimos ao dramaturgo André E. Teodósio
uma versão teatral do PEC IV

Págs. 3 a 11, Editorial e P2

total
P2

Cavaco pronto para eleições

THE COST REDUCTION 
ROADMAP FOR IT: 
Estudos de caso de Clientes 
Mainroad

5 de Abril de 2011
Hotel Tiara Park Atlantic 
Lisboa

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

ana.afonso@mainroad.pt

(+351) 210 114 501 

consulte a agenda em :
www.mainroad.pt

Estrutura de grelha composta 
por cinco colunas verticais 
e uma horizontal, no topo 

da página onde constam as 
informações técnicas do jornal 

como a data, preço, ano 
e número da edição, nomes 

dos directores do jornal, 
endereço do jornal online e as 

caixas de promoção.
As margens superior, inferior 

e lateral direita são genero-
sas e semelhantes entre elas, 

contrastando com a margem 
lateral esquerda bastante 
mais fina. Deste modo, a 
mancha útil mantém-se 

centrada na página em altura 
e ligeiramente desviada para a 

esquerda da página.

Figura 16
Colunas estruturais 

de primeira página do Público

modelo de análise geral Casos de Estudo

Figura 15  
Grelha estrutural 
de primeira página do Público
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Figura 18
Layout tipificado do Público,

ao domingo
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Há um ano, o Presidente alertara 
para o risco duma situação explosiva 
a O Presidente da República disse 
ontem que estamos a assistir “ao 
recrudescimento da pobreza em 
níveis que são intoleráveis”, numa 
mensagem de Ano Novo dominada 
pelos temas sociais. Mas a comunica-
ção do Presidente foi feita num tom 
muito distante da mensagem de há 
um ano, quando Cavaco Silva disse 
que o país podia estar “a caminhar 

para uma situação explosiva”. A 
campanha eleitoral começa dentro 
de poucos dias e Cavaco não quererá 
ser acusado de usar a tribuna presi-
dencial como candidato. Em 2001, 
Jorge Sampaio não fez a mensagem 
de Ano Novo, mas esta coincidiu com 
o período da campanha eleitoral.
c Portugal, 4 e Editorial: Cavaco, 
um ano depois do seu manifesto

Cavaco insiste 
na pobreza 
em mensagem 
cautelosa

Brasil Presidenta Dilma à procura dos corações 
que Lula conquistou Reportagem de Alexandra 
Lucas Coelho em São Bernardo do Campo Págs. 2 e 3

a Foi há quase um ano (a 8 de Janei-
ro de 2010) que o Governo e os sin-
dicatos alcançaram um acordo que 
pacifi cou as escolas. Mas a calma não 
chega para afastar a consternação e as 
expectativas negativas com que as es-
colas encaram o ano que agora come-

Escolas à espera
de um ano difícil

ça.  Dirigentes sindicais, professores e 
directores de escolas partilham esse 
olhar apreensivo, quando as escolas 
vão começar a sentir os efeitos dos 
cortes salariais, das reduções nos or-
çamentos e de haver menos professo-
res a trabalhar. c Portugal, 10/11

Em Alexandria, Egipto Referendo no Sudão

Atentado contra 
igreja cristã 
causa 21 mortos

O maior país 
africano poderá 
partir-se em dois

a Um atentado contra uma igreja 
de cristãos coptas, em Alexandria, 
no Egipto, à saída da missa de Ano 
Novo, causou entre 17 e 21 mortes 
e reacendeu a violência sectária no 
país, a poucos meses da eleição pre-
sidencial. O Presidente Hosni Muba-
rak culpou “mãos estrangeiras” pelo 
atentado. c Mundo, 12

a O Sudão, o maior país africano, po-
derá dividir-se em dois no referen-
do de dia 9, que decidirá se o Sul do 
Sudão vai ou não dar origem a um 
novo Estado. O diplomata português 
António Monteiro, que acompanha 
o processo, disse ao PÚBLICO estar 
satisfeito com a forma como este tem 
estado a evoluir. c Mundo, 14/15
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Figura 17
Layout tipificado do Público,
de segunda a sábado
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Logótipo apresentado por 
norma na cor branca ou preta,  

é definido pela letra “i” em caixa 
baixa na fonte Majerit. Pelas 

características formais da letra 
“i”, o logótipo deste jornal é 

marcadamente vertical, cons-
tatando maior valor de altura 

que de largura. Este formato de 
logótipo confere-lhe uma maior 

uniformidade com a página 
já que acompanha o formato  

vertical do jornal.
Localiza-se por norma na zona 

superior esquerda da página, 
sendo que  o logótipo deste 

jornal é variável tanto em 
localização, ângulo de inclinação 

e cor de composição.
Regista-se que o jornal i revela 
a sua criatividade e adaptação 

da página consoante a estrutura 
pensada para cada edição de 

página, aplicando esta metodo-
logia também ao logótipo.

O esquema expõe a localiza-
ção e cor observadas no maior 
número de primeiras páginas 

analisadas e é portanto, a 
mais comum.

Logótipo do jornal caracterizado pela letra “i” em caixa baixa que acompanha a verticalidade 
da página. Como se confere na página ao lado, é um logótipo bastante variável, em cor e 
em inclinação, sendo que os mais comuns são os dois primeiros – “i” vertical em preto ou 
branco. Ocasionalmente, surgem variações de interferências no logótipo, como é o caso dos 
duplos “i’s” em amarelo apresentados aquando do 2º aniversário do jornal. Este logótipo 
varia até em localização na página, sendo que a mais comum é no topo esquerdo da página, 
no entando não possui local fixo de apresentação.

Figura 20
Localização e espaço ocupado pelo 

logótipo na página do jornal i

logótipos mais comuns variação de inclinação variação de cor interferência no logótipo

Figura 19  
Variações do logótipo
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A grelha do i é composta 
por cinco colunas verticais 
distribuídas regularmente 

ao longo da largura da 
mancha útil do jornal e uma 

pequena coluna horizontal 
no topo com as informações 
técnicas como a data, preço, 

ano e número da edição, 
directores do jornal, ende-

reço do jornal online e desde 
dia 17 de Fevereiro de 2011 

com a seguinte inscrição: 
“O jornal com o melhor 

design do mundo” 
a propósito do prémio 

atribuído pela SND.
Apresenta alguma regulari-

dade de espessura de margens, 
sendo a margem superior e a 

margem lateral esquerda mais 
finas que as  margens inferior 

e lateral direita. Não possu-
índo nenhuma margem muito 

espessa, a mancha útil ocupa 
quase centralmente a maior 

parte da área da página.
Figura 22

Colunas estruturais 
de primeira página do i

modelo de análise geral Casos de Estudo

Figura 21  
Grelha estrutural
de primeira página do i
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Figura 23
Layout tipificado do jornal i,
de segunda a sexta-feira
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Layout tipificado do jornal i,
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Casos de Estudo modelo de análise geral

Os três jornais diários 
recorrem a formas gráficas 
rectangulares ou circulares de 
forma a unificar visualmente 
uma notícia. Estas formas 
gráficas quando usadas como 
fundo usam cores fortes e 
contrastam com a cor da 
tipografia quando aplicada 
sobre o fundo.
As formas gráficas são prota-
gonistas e característica mar-
cante do layout de primeira 
página do jornal i.

As caixas de promoção são um 
elemento constante  no layout 
do jornal Público e é onde são 
anunciados os livros, CD’s e 
DVD’s coleccionáveis publi-
cados pelo jornal. Tanto o DN 
como o i recorrem a caixas 
promocionais para anunciar 
e publicitar suplementos ou 
investigações especiais.

formato
função

cor

formato
função

cor

formato
função

cor

localização

cor

localização

cor

localização

cor

como fundo unificador, por 
norma no topo da página

como fundo unificador e em 
contraste com a cor da tipografia

como fundo unificador que 
acompanha toda a notícia

acompanham a notícia, no 
entanto, raramente usa

elemento presente no 
layout da página, no canto 
superior direito

raramente usa, e sem loca-
lização fixa

formas gráficas caixas de promoção

Tabela 01
Quadro de análise comparativo dos 

elementos de hierarquia visual 
nos três jornais

(1 de 3)
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modelo de análise geral Casos de Estudo

Todos eles demonstram con-
torno de formato diferente:  
o DN, rectangular horizontal, 
o Público quase quadrangular 
e o i, rectangular vertical.
O logótipo do DN é cons-
tante em cor e localização, o 
Público mantém a localização 
e muta em cor, e o i é com-
pletamente mutável em cor, 
localização e até ângulo de 
inclinação do logo.
Tanto o Público como o i 
situam-se do lado esquerdo da 
mancha útil da página, mas 
os três logótipos exibem-se 
no topo, isto é, na metade 
superior da página.

Apresentam todos uma 
estrutura base composta por 
cinco colunas verticais  e uma 
horizontal no topo da página, 
sendo que apenas o DN insere 
o logótipo nessa coluna.  
É também o Diário de Notícias 
que exibe a margem lateral 
direita mais generosa.  
A margem inferior, à seme-
lhança das goteiras é equiva-
lente nos três jornais.

Qua 23 Mar Edição Lisboa 
Quarta-feira, 23 de Março de 2011, Ano XXII, n.º 7655, 1€
Directora: Bárbara Reis
Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar
Directora executiva Online: Simone Duarte. Directora de Arte: Sónia Matos

www.publico.pt

Incontornáveis de BD Vol. 4 – 1 História Inédita 
Adéle Blanc-sec + O Demónio dos Gelos

Hoje
por apenas
mais 7,40€

Artur Agostinho
Morreu o 
comunicador 
total
P2

Menos 850 milhões O mais baixo do Estado Crise na Líbia

Maiores cotadas 
reduziram o 
investimento

Nove inspectores
para centenas de 
serviços judiciais

Forças aliadas 
admitem reduzir 
ataques aéreos

a Incertezas quanto ao futuro e maio-
res restrições no acesso ao crédito são 
razões que explicam a redução do 
investimento por parte das maiores 
empresas cotadas na Bolsa de Lisboa. 
Em 2010, investiram menos 8,8 por 
cento do que no ano anterior, um cor-
te de cerca de 850 milhões de euros. 
c Economia, 22/23

a A Inspecção-Geral dos Serviços de 
Justiça (IGSJ) só tem nove inspectores 
para as centenas de serviços judiciais, 
o número mais baixo entre todos os 
organismos inspectivos dos vários mi-
nistérios, de acordo com uma pes-
quisa efectuada pelo PÚBLICO às 11 
inspecções-gerais do Estado com site 
na Internet. c Portugal, 12

a Aviões aliados continuam a bom-
bardear alvos na Líbia, mas o abranda-
mento ou a suspensão das operações 
pode estar para breve. Tudo depende 
da neutralização das defesas antiaére-
as e da acção das forças de Khadafi . A 
Rússia subiu o tom das críticas à ope-
ração. c Mundo, 16/18. Reportagem 
de Paulo Moura, Bengasi

Último acto
a “Chumbo” do PEC IV hoje e demissão
de José Sócrates considerados inevitáveis

a Presidente assumiu não ter tido “margem
de manobra” para travar crise repentina 

a Os cenários económicos e políticos abertos 
com a provável queda do Governo   

a Pedimos ao dramaturgo André E. Teodósio
uma versão teatral do PEC IV

Págs. 3 a 11, Editorial e P2

total
P2

Cavaco pronto para eleições
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Estudos de caso de Clientes 
Mainroad
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Hotel Tiara Park Atlantic 
Lisboa
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logótipo grelha
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Casos de Estudo modelo de análise geral

Jornais de formatos 
diferentes, recorrem a 
vários tipos de papel: 
GraphoNews, Newsprint, 
SCA e UPM News.
A gramagem do papel é 
por norma, 45 gr.

suporte (papel)

formato
papel

gramagem

formato
papel

gramagem

formato
papel

gramagem

29x37 cm
GraphoNews; NewsPrint
45 gramas

28x37 cm (tablóide)
2ª a 5ª: SCA e UPM News | 6ª, Sáb. e Dom.: SCA e NewsPrint
2ª a 5ª: 45gr | 6ª, Sáb. e Dom.: 48,8 gr

25x35 cm (microjornal)
UPM News
45gr
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Tabela 01
Quadro de análise comparativo dos 

elementos de hierarquia visual 
nos três jornais

(2 de 3)

modelo de análise geral Casos de Estudo

É notória a aposta na espes-
sura da tipografia onde os 
títulos principais são exibidos 
em bold.

As cores preto, branco e 
vermelho são as cores mais 
comuns e presentes na 
tipografia dos três jornais. 
São aliás, a paleta de cores 
identificada na amostra do 
DN. O Público aposta nas 
cores neutras (branco, preto 
e cinzas) e em tons quentes 
(vermelho e laranja). 
Somente para o destaque 
das caixas de promoção 
contrasta com cores frias.
A paleta cromática do 
i é mais diversificada, 
encontrando unidade em 
cores fortes e contrastantes 
e aposta numa imagem 
cromática onde dominam 
as três cores primárias.

fonte tipográfica cor da tipografia

títulos
destaques

ante-títulos
sub-títulos

sub-sub-títulos
texto

legendas

títulos
destaques

ante-títulos
sub-títulos

sub-sub-títulos
texto

legendas

títulos
destaques

ante-títulos
sub-títulos

sub-sub-títulos
texto

legendas

utopia (bold), flama (bold)
flama (regular)
flama (bold)
utopia (bold)
flama
utopia (regular, italic), flama (bold)
flama (regular)

público (regular, bold)
público (regular, bold), popular (regular, bold, italic)
público (bold)
público (bold)
público (bold)
público (regular)
popular (regular, bold)

helvética (bold), majerit (bold)
helvética (bold)
majerit (bold), plantin (italic), helvética (bold)
helvética (bold)
helvética (bold)
majerit (regular), helvética (regular)
helvética (bold)
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imagem publicidade
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Casos de Estudo modelo de análise geral

O formato rectangular é o 
mais comum nas páginas 
dos jornais, sendo que o i 
introduz também imagens em 
forma circular.
O DN trata de forma dife-
rente as imagens, conferindo-
-lhes contraste e saturação. 
O Público introduz imagens 
próprias, de criação do jornal, 
e também o i investe bastante 
nesta vertente. Quando não, 
parte de uma imagem ou 
fotografia existente e trata-a 
graficamente, criando também 
uma imagem própria.

Cada um dos jornais aposta 
na publicidade de forma 
diferente: o DN chega a 
dedicar-lhe dois módulos da 
primeira página; o Público 
por norma contém um 
módulo de publicidade e 
o i em que se constata que 
raramente exibe publicidade 
na primeira página.

formato
tratamento

enquadramento

formato
tratamento

enquadramento

formato
tratamento

enquadramento

tratamento de fotografia que 
aposta nos contrastes e na 
saturação das cores

plano aproximado

tratamento de fotografia ou 
imagem de criação do jornal

grande plano ou pormenor, 
plano aproximado ou plano 
geral

tratamento gráfico de foto-
grafia ou imagem própria, 
apostando numa imagem de 
criação do jornal

grande plano ou plano 
aproximado

frequência 

localização

frequência 

localização

frequência 

localização

quase sempre 
possui, por norma, 
com mais de um 
módulo destinado à 
publicidade

no fundo da página 
ou na 1ª ou 5ª 
coluna

nem sempre contém 
publicidade

no fundo da página 
ou na 5ª coluna

raramente contém 
publicidade 

sempre no fundo da 
página

Tabela 01
Quadro de análise 

comparativo dos elementos 
de hierarquia visual 

nos três jornais
(3 de 3)

destaque da manchete
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modelo de análise geral Casos de Estudo

O destaque da manchete é 
dado pelo título de corpo 
maior, geralmente a preto sem 
fundo ou branco sobre fundo 
de cor. Localiza-se no centro 
ou topo da página, i.e. na 
metade superior da página.
Nem sempre possui imagem 
associada à notícia.

A manchete possui o título 
de corpo maior, geralmente a preto 
sobre fundo branco ou branco 
sobre fundo preto. Por norma, 
sem imagem associada e localiza-se 
no centro da página ou no topo.

Destaque de manchete dado 
pelo título de corpo maior, a preto 
sobre o fundo branco ou a branco 
sobre um fundo preto. Localiza-se ao 
centro na página ou no topo direito, 
geralmente sem imagem associada, 
quando para optimizar a informação.

Manchete dada pelo título de corpo maior geralmente 
demarcada com um fundo de cor forte que acompanha 
toda a notícia. Título a branco ou preto, em destaque 
sobre a tela de cor. Situa-se genericamente no centro 
da página ou no topo direito da mesma. Nem sempre 
detém uma imagem associada, mas quando anexada, 
complementa a informação.



.. 105 ..

Casos de Estudo modelo de análise específico

Após análise gráfica geral de definição estrutural do modelo e estratégias 

de comunicação da primeira página dos três jornais diários, apresenta-

-se em seguida uma análise gráfica e visual comparativa da primeira 

página dos três jornais num mesmo dia, com a mesma manchete.  

A pertinência prende-se com a comparação do comportamento gráfico 

dos três jornais perante o mesmo contexto. São reveladas e analisadas 

as soluções gráficas de cada jornal para o mesmo dia, perante o mesmo 

conteúdo de manchete.

As três páginas serão decompostas discriminadamente nos elementos 

texto e imagem; categorias e espaço dedicado a cada notícia na página; 

orientação de leitura de cada elemento noticioso; e presumível selec-

ção inconsciente de informação visual da página por parte do olho 

do observador.

Tanto os textos como as imagens são analisados unicamente enquanto 

elementos gráficos, não tendo em conta o seu conteúdo. Também a 

publicidade será considerada como elemento gráfico, semelhante a uma 

imagem e composto por um bloco conjunto, definido pelos seus con-

tornos estruturais.

Ressalta-se que a seguinte análise se debruça sobre um momento espe-

cífico de grafismo adaptado à estrutura de página editada para este 

caso concreto. A selecção da primeira página prendeu-se pela coinci-

dência de tema de manchete repetidamente nos três diários generalistas.

  

5.4  Modelo de Análise Específico
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Casos de Estudo modelo de análise específico

Análise gráfica e estrutural do Diário de Notícias

Figura 26
Primeira página do DN no dia 

23 de Maio de 2011

modelo de análise específico Casos de Estudo

A escolha do dia pretendeu uma preferência por uma data relativamente 

recente, na busca da análise do grafismo vigente e praticado actualmente 

pelos três jornais.

No dia 23 de Março de 2011, os jornais analisados publicavam as pri-

meiras páginas que se expõem em seguida:

A análise gráfica e estrutural será exposta pela ordem de critério que 

tem sido adoptada neste capítulo, começando por analisar o Diário de 

Notícias, sucedido pelo jornal Público e por fim, o jornal i. Após análise 

de cada primeira página, será exposta uma comparação do estudo elabo-

rado em cada primeira página e dele subtraídas as conclusões resultantes 

deste estudo.

À semelhança da análise gráfica e estrutural geral, a sequente análise será 

exposta com o recurso a esquemas baseados na apresentação esquemá-

tica desenhada por Eduardo Aires na sua tese de doutoramento.

Qua 23 Mar Edição Lisboa 
Quarta-feira, 23 de Março de 2011, Ano XXII, n.º 7655, 1€
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Adéle Blanc-sec + O Demónio dos Gelos

Hoje
por apenas
mais 7,40€

Artur Agostinho
Morreu o 
comunicador 
total
P2

Menos 850 milhões O mais baixo do Estado Crise na Líbia

Maiores cotadas 
reduziram o 
investimento

Nove inspectores
para centenas de 
serviços judiciais

Forças aliadas 
admitem reduzir 
ataques aéreos

a Incertezas quanto ao futuro e maio-
res restrições no acesso ao crédito são 
razões que explicam a redução do 
investimento por parte das maiores 
empresas cotadas na Bolsa de Lisboa. 
Em 2010, investiram menos 8,8 por 
cento do que no ano anterior, um cor-
te de cerca de 850 milhões de euros. 
c Economia, 22/23

a A Inspecção-Geral dos Serviços de 
Justiça (IGSJ) só tem nove inspectores 
para as centenas de serviços judiciais, 
o número mais baixo entre todos os 
organismos inspectivos dos vários mi-
nistérios, de acordo com uma pes-
quisa efectuada pelo PÚBLICO às 11 
inspecções-gerais do Estado com site 
na Internet. c Portugal, 12

a Aviões aliados continuam a bom-
bardear alvos na Líbia, mas o abranda-
mento ou a suspensão das operações 
pode estar para breve. Tudo depende 
da neutralização das defesas antiaére-
as e da acção das forças de Khadafi . A 
Rússia subiu o tom das críticas à ope-
ração. c Mundo, 16/18. Reportagem 
de Paulo Moura, Bengasi

Último acto
a “Chumbo” do PEC IV hoje e demissão
de José Sócrates considerados inevitáveis

a Presidente assumiu não ter tido “margem
de manobra” para travar crise repentina 

a Os cenários económicos e políticos abertos 
com a provável queda do Governo   

a Pedimos ao dramaturgo André E. Teodósio
uma versão teatral do PEC IV

Págs. 3 a 11, Editorial e P2

total
P2
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Mainroad
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ADEUS ARTUR AGOSTINHO. 
DESAPARECEU O AVÔ DE PORTUGAL // PÁG. 28

Manuel Alegre ao i. “Eu preveni: reeleição de Cavaco 

estimulava a direita a abrir crise política” // PÁG. 18

Comunicação Emídio Rangel e Rui Pedro Soares zangaram-se 
// PÁGS. 6-7

FIM. 
PARLAMENTO DESPEDE HOJE JOSÉ SÓCRATESOs partidos da oposição anunciaram todos  

que vão chumbar hoje a resolução sobre o PEC  

e o Presidente da República reconheceu ontem 

que ficou sem margem para agir. Com ou sem 

crise política, em Bruxelas espera-se uma carta  

a pedir ajuda antes de 15 de Abril // PÁGS. 14-19

1 euro // Quarta-feira, 23 Março 2011 
 // Ano 2 // Número 586 // www.ionline.pt  

Director: Manuel Queiroz // Directora-adjunta: Ana Sá Lopes

O JORNAL COM O MELHOR 
DESIGN DO MUNDO

Sporting Abrantes Mendes quer 150 mil sócios em dois mandatos 
// PÁGS. 50-51

Escolas 170 agrupamentos desaparecem até ao mês de Setembro 
// PÁG. 26
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Figura 25
Primeiras páginas alvo 

da análise gráfica
 e estrutural



.. 108 .. .. 109 ..

Casos de Estudo modelo de análise específico

Num total de cinco imagens, 
todas a cores, a imagem 

dominante da página é a 
imagem associada à manchete, 
apresentada sem fundo e com 

aplicação de um efeito de 
arrastamento que lhe confere 

a sugestão de movimento.
O tamanho aplicado a cada 

imagem coincide com a 
importância hierárquica e 
suposta ordem de leitura:  

a maior corresponde à ima-
gem da manchete, seguida da 
segunda manchete, e por fim 

a imagem de Artur Agostinho 
como notícia breve. 

Finalizada esta leitura de 
imagens, apresentam-se os 
dois módulos destinados à 

publicidade, no fundo  
da página.

Figura 28
Imagens contidas 

na primeira página do DN

modelo de análise específico Casos de Estudo

A tipografia domina quase a 
totalidade da mancha útil do 
jornal. Maioritariamente na 
cor preta, apresenta aponta-
mentos de cor vermelha  e 
cinza, inclusivamente o título 
da manchete, que é o domi-
nante na página, apresenta-se  
partido em duas partes: uma 
parte na cor cinza  e outra na 
cor vermelha.
O tamanho da tipografia 
aplicado aos títulos noticiosos 
denuncia a importância hie-
rárquica e respectiva ordem de 
leitura: começando pela man-
chete – cujo título em letras 
garrafais, encerra um corpo 
maior que o corpo do logó-
tipo –, seguida pela segunda 
manchete e terminando com 
as três notícias breves.
O texto é genericamente 
alinhado à esquerda.

Figura 27
Tipografia contida
na primeira página do DN
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Casos de Estudo modelo de análise específico

O módulo dominante é o 
módulo da manchete repre-

sentado a rosa. A segunda 
manchete, representado a 

vermelho também ocupa um 
lugar de destaque. Dois dos 

nove módulos são dedicados 
à publicidade, no fundo 
da página. Pela estrutura 

apresentada, pressupõe-se uma 
ordem de leitura sequencial 

de acordo com a impor-
tância hierárquica de cada 

notícia: primeiro a manchete 
(rosa), em seguida a segunda 

manchete (vermelho), seguida 
das notícias breves (verde) e 
por fim os dois módulos de 

publicidade (azul).  
O logótipo (laranja) é o que 
abre a página e está inserido 

no módulo do  
cabeçalho (amarelo).

Figura 30
Conteúdo e espaço ocupado pelos 

módulos estruturantes 
da primeira página do DN

Legenda

Manchete
SegundaManchete

Breves
Publicidade

Logótipo
Cabeçalho

modelo de análise específico Casos de Estudo

A composição estrutural de 
disposição das notícias na 
página denota uma domi-
nante vertical, composta 
por sete notícias no centro 
da página e de apenas duas 
marcadamente horizontais 
que acompanham a totali-
dade de largura da mancha 
útil da página.

Figura 29
Composição estrutural 
da primeira página do DN
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Casos de Estudo modelo de análise específico

Quando colocada numa rede 
branca de 97% de opacidade, 
a página resulta numa solução 

de manchas cromáticas 
e tipográficas com intensida-

des visuais diferentes. 
No esquema ao lado são apre-

sentadas as manchas visuais 
resultantes desta página

 e demarcados os vários níveis 
de intensidade registados.

Figura 32
Intensidades das manchas visuais 

registadas na primeira página do DN

modelo de análise específico Casos de Estudo

A leitura da composição dos 
vários módulos de notícias da 
página revela uma dominân-
cia marcadamente vertical. 
Apenas o módulo da publici-
dade no fundo da página se 
revela de leitura horizontal.

Figura 31
Orientação de leitura 
dos módulos estruturais
da primeira página do DN
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Casos de Estudo modelo de análise específico

Figura 34
Elementos gráficos da primeira 

página do DN captados com maior 
eficácia pelo olho humano

modelo de análise específico Casos de Estudo

Do esquema revelado na 
página anterior foram 
seleccionadas as manchas 
registadas com maior intensi-
dade (exibidas nos três tons de 
cinza mais escuros) por forma 
a transpôr de forma gráfica 
o que o olho capta num pri-
meiro contacto com a página.
O resultado, apresentado  na 
imagem da página ao lado, 
demonstra que os elemen-
tos visuais mais fortes e 
que portanto captam mais 
eficazmente o olho humano 
nesta página, são o logótipo 
do jornal, os títulos e as ima-
gens (onde se inserem os dois 
módulos de publicidade).

Figura 33
Manchas visuais de maior intensidade 
da primeira página do DN
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te de cerca de 850 milhões de euros. 
c Economia, 22/23

a A Inspecção-Geral dos Serviços de 
Justiça (IGSJ) só tem nove inspectores 
para as centenas de serviços judiciais, 
o número mais baixo entre todos os 
organismos inspectivos dos vários mi-
nistérios, de acordo com uma pes-
quisa efectuada pelo PÚBLICO às 11 
inspecções-gerais do Estado com site 
na Internet. c Portugal, 12

a Aviões aliados continuam a bom-
bardear alvos na Líbia, mas o abranda-
mento ou a suspensão das operações 
pode estar para breve. Tudo depende 
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Rússia subiu o tom das críticas à ope-
ração. c Mundo, 16/18. Reportagem 
de Paulo Moura, Bengasi
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a Presidente assumiu não ter tido “margem
de manobra” para travar crise repentina 

a Os cenários económicos e políticos abertos 
com a provável queda do Governo   

a Pedimos ao dramaturgo André E. Teodósio
uma versão teatral do PEC IV

Págs. 3 a 11, Editorial e P2

total
P2

Cavaco pronto para eleições

THE COST REDUCTION 
ROADMAP FOR IT: 
Estudos de caso de Clientes 
Mainroad

5 de Abril de 2011
Hotel Tiara Park Atlantic 
Lisboa

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

ana.afonso@mainroad.pt

(+351) 210 114 501 

consulte a agenda em :
www.mainroad.pt

Figura 35
Primeira página do Público 
no dia 23 de Maio de 2011
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Quatro imagens apenas con-
firmam a predominância de 

texto na página. Contudo, 
é a imagem da manchete, 
no centro da página que 
domina a composição da 

página e delimita o módulo 
da notícia hierarquicamente 

mais importante.
Como é habitual nos fitchers 

do Público, a imagem no topo 
da página, referente ao livro 

de BD a anunciar, possui um 
efeito de sombreado a cerca 

de 53º de inclinação.
Apenas a imagem da notícia 

breve, referente à morte 
do actor Artur Agostinho 
se apresenta com ausência 
de cor. Mais uma vez, é a 
imagem da manchete que 

prevalece, não só pelo grande 
formato como também pelo 

dramatismo das cores preto e 
vermelho que a compõem.

Figura 37
Imagens contidas 

na primeira página do Público

modelo de análise específico Casos de Estudo

Primeira página dominada 
pelo título da manchete 
“Último acto” a branco sobre 
um fundo de cor que lhe 
contrasta - imagem a preto 
e vermelho - sucedido pelo 
subtítulo. Todos os elementos 
tipográficos da manchete são 
apresentados na cor branca.  
A restante tipografia contida 
na página exibe-se maiorita-
riamente na cor preta, apli-
cado a texto corrido, título 
das notícias breves, 
e informações técnicas 
(exceptuando a data da edi-
ção) no topo da página. 
Os antetítulos das notícias 
breves, o título do destaque 
e a data de edição apresen-
tam-se a laranja. Apenas o 
antetítulo do destaque e três 
símbolos de orientação (indi-
cativos do início do texto) se 
mostram  
a vermelho.
Como é habitual no Público, 
os fitchers usam as cores 
azul-esverdeado e roxo no 
topo da página. O endereço 
do jornal online  e a publici-
dade ao caderno P2 usam a 
cor cinza.
Os vários elementos tipográ-
ficos da página são alinhados 
à esquerda.

Figura 36
Tipografia contida
na primeira página do Público
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O módulo dominante 
nesta página é claramente o 

módulo da manchete, repre-
sentado a rosa. O módulo 

do logótipo, representado na 
cor laranja, é sobreposto ao 

módulo da manchete.
A ordem de leitura resultante 

da disposição das notícias 
na página coincide com a 

importância hierárquica de 
cada uma, começando pela 

manchete (rosa), seguido das 
notícias breves (verde) ao 

fundo, terminando com o 
módulo dedicado à publici-

dade (azul) no canto inferior 
direito da página.

Figura 39
Conteúdo e espaço ocupado pelos 

módulos estruturantes 
da primeira página do Público

Legenda

Manchete
SegundaManchete

Breves
Publicidade

Logótipo
Cabeçalho
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Nesta página do Público é 
adoptada uma estrutura bas-
tante regular, resultando num 
esquema de módulos simé-
trico em toda a sua largura. 
A página é dominada por um 
módulo central que ocupa 
quase a totalidade da mancha 
útil da página, com um 
conjunto de cinco módulos  
verticais repetidos ao fundo 
e demarcando as colunas da 
grelha base do jornal.

Figura 38
Composição estrutural 
da primeira página do Público
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Quando colocada numa rede 
branca de 97% de opaci-

dade, a página resulta numa 
solução de manchas  cro-

máticas e tipográficas com 
intensidades diferentes.  

No esquema ao lado são apre-
sentadas as manchas visuais 

resultantes desta página  e 
demarcados o vários níveis de 

intensidade registados.

Figura 41
Intensidades das manchas visuais 

registadas na primeira página 
do Público
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As linhas implícitas ao 
esquema apresentado deno-
tam uma dominante global da 
composição de leitura vertical.

Figura 40
Orientação de leitura 
dos módulos estruturais
da primeira página do Público
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Figura 43
Elementos gráficos da primeira 

página do Público captados com 
maior eficácia pelo olho humano

modelo de análise específico Casos de Estudo

Do esquema revelado na 
página anterior foram 
seleccionadas as manchas 
registadas com maior intensi-
dade (exibidas nos três tons de 
cinza mais escuros) por forma 
a transpôr de forma gráfica 
o que o olho capta num pri-
meiro contacto com a página.
O resultado, apresentado  na 
imagem da página ao lado, 
demonstra que os elemen-
tos visuais mais fortes e 
que portanto captam mais 
eficazmente o olho humano 
nesta página, são o logótipo 
colocado a branco em con-
traste com a imagem (bastante 
forte visualmente), bem como 
toda a tipografia da manchete, 
os restantes títulos e imagens, 
onde se insere o módulo da 
publicidade. Nesta página 
é visível a força visual que o 
bold imprime ao texto no topo 
desta página.

Figura 42
Manchas visuais de maior intensidade 
da primeira página do Público
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Análise gráfica e estrutural do i
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Figura 44
Primeira página do i 

no dia 23 de Maio de 2011
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Três imagens apenas com-
põem a página e anunciam 

o predomínio do texto sobre 
as imagens.

Contudo, a imagem da 
manchete, que desafia os 

limites das margens  habi-
tuais do jornal, ostenta uma 
dimensão que ocupa quase a 
totalidade da mancha útil da 

página em altura.
O tamanho das imagens à 
semelhança do tratamento 

tipográfico, acompanham a 
importância hierárquica da 

notícia à qual estão anexadas 
bem como a ordem que se 

pretende que as notícias sejam 
lidas: a maior para a man-

chete,  seguida da imagem da 
segunda manchete e por fim a 

imagem mais pequena.
Apenas a imagem asso-

ciada à manchete se exibe 
a preto e branco, de forma 

a dar  algum dramatismo 
à eminente saída do 
Primeiro-Ministro.

Figura 46
Imagens contidas 

na primeira página do i

modelo de análise específico Casos de Estudo

Mancha tipográfica situada 
maioritariamente na zona 
superior da página. É domi-
nada pelo título da manchete 
inevitavelmente em corpo 
maior, a preto, sendo esta a 
cor predominante da tipogra-
fia nesta página. Apresenta-se 
também a branco aquando 
sobre um fundo de cor, 
apontamentos de rosa, e azul 
para a inscrição do prémio 
ganho pelo jornal, no topo 
da página.
Os elementos tipográficos das 
notícias breves são alinha-
dos ao centro, contrapondo 
os elementos tipográficos 
da manchete e da segunda 
manchete que são alinhados 
à esquerda.

Figura 45
Tipografia contida
na primeira página do i
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Pela observação do esquema é 
clara a dominância do módulo 

da manchete, a rosa que 
ocupa não só a mancha útil da 

grelha base do jornal, como 
abrange parte das margens 
inferior e lateral esquerda.

Aqui, a ordem de leitura 
sequencial pela disposição dos 

módulos na página não cor-
responde à importância hie-

rárquica de cada notícia, uma 
vez que a segunda manchete, 

representada a vermelho se 
apresenta depois das notícias 

breves, a verde. Contudo, a 
segunda manchete impõe-se 
pelo espaço dedicado a cada 

uma das notícias: a manchete 
(rosa) corresponde ao módulo 

que mais espaço ocupa na 
página, seguido da segunda 

manchete (vermelho) e finali-
zando com as breves (verde).

O módulo do logótipo, em 
laranja, encontra-se embutido 

no módulo da manchete.
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Figura 48
Conteúdo e espaço ocupado pelos 

módulos estruturantes 
da primeira página do i
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Cabeçalho

modelo de análise específico Casos de Estudo

A presente página encerra 
uma estrutura diferente 
da estrutura normal dos 
restantes jornais por quebrar 
as margens e apresentar um 
dos blocos noticiosos até ao 
limite esquerdo e inferior da 
página, como se verifica no 
esquema revelado.
É composto por seis módulos 
sendo que um deles domina 
a página quase desde o topo 
até ao seu limite inferior. 
Este módulo apresenta uma 
forma diferente dos restantes 
módulos já que não possui 
um formato regular.
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Figura 47
Composição estrutural 
da primeira página do i
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Quando colocada numa rede 
branca de 97% de opaci-

dade, a página resulta numa 
solução de manchas  cro-

máticas e tipográficas com 
intensidades diferentes.  

No esquema ao lado são apre-
sentadas as manchas visuais 

resultantes desta página 
e demarcados o vários níveis 

de intensidade registados.

Figura 50
Intensidades das manchas visuais 

registadas na primeira página do i

modelo de análise específico Casos de Estudo

A dominante estrutura de 
composição vertical de leitura 
das notícias é adoptada em 
todos os módulos da página 
do jornal.
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Figura 49
Orientação de leitura 
dos módulos estruturais
da primeira página do i
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Casos de Estudo modelo de análise específico

Figura 52
Elementos gráficos da primeira 

página do i captados com maior 
eficácia pelo olho humano

modelo de análise específico Casos de Estudo

Do esquema revelado na 
página anterior foram 
seleccionadas as manchas 
registadas com maior intensi-
dade (exibidas nos três tons de 
cinza mais escuros) por forma 
a transpôr de forma gráfica 
o que o olho capta num pri-
meiro contacto com a página.
O resultado, apresentado  na 
imagem da página ao lado, 
demonstra que os elemen-
tos visuais mais fortes e 
que portanto captam mais 
eficazmente o olho humano 
nesta página, são as imagens 
e os títulos. É de salientar 
que quase a totalidade dos 
elementos desta página são 
captados de forma eficaz pelo 
olho humano.

Figura 51
Manchas visuais de maior intensidade 
da primeira página do i
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Casos de Estudo modelo de análise específico

Pela observação dos esque-
mas, o módulo da manchete, 
representado a rosa, é sempre 
o módulo dominante e o 
que ocupa maior espaço na 
página, chegando inclusiva-
mente, no esquema da página 
do i, a sobrepor-se às margens. 
Destas três páginas apenas 
a do Público não contém o 
módulo da segunda manchete 
(vermelho). Só o esquema  
da página do i não inclui o 
módulo da publicidade (azul).
Tanto no Público como no 
i verifica-se o módulo do 
logótipo (laranja) sobreposto 
ao da manchete. No DN esse 
módulo insere-se no módulo 
do cabeçalho (amarelo).

As linhas implícitas nos esque-
mas acima exibidos registam 
uma vincada dominância da 
composição gráfica de leitura 
vertical dos módulos de notí-
cias sendo que na página do 
Público e na do i são o único 
recurso adoptado. Na primeira 
página do DN regista-se uma 
situação híbrida, com com-
posição vertical e horizontal, 
no entanto permanece a 
prevalência da composição de 
leitura vertical.

A página do DN é a que 
apresenta maior número de 
módulos também porque as 
restantes páginas encerram 
módulos de  tamanho supe-
rior. A estrutura de página 
adoptada pelo Público mostra-
-se bastante organizada pela 
regularidade e simetria e a do 
i destaca-se pela ousadia em 
quebrar os limites das margens 
inferior e lateral esquerda. 
Os espaços entre notícias 
são semelhantes, registando-
-se apenas uma excepção na 
estrutura da página do i na 
distância lateral do módulo 
maior em relação aos 
restantes módulos.
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Rússia subiu o tom das críticas à ope-
ração. c Mundo, 16/18. Reportagem 
de Paulo Moura, Bengasi
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modelo de análise específico Casos de Estudo
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maior quantidade de imagens. 
Contudo, é a edição do 
Público que contém maior 
área de mancha útil ocupada 
por imagem. O i foi o jornal 
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para a edição do passado dia 
23 de Março. Porém, empre-
gou a imagem da manchete 
de forma pouco habitual num 
jornal, ao ignorar as margens 
da página por forma a dar o 
efeito desejado.
Apenas duas das doze imagens 
são exibidas a preto e branco, 
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res restrições no acesso ao crédito são 
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Casos de Estudo modelo de análise específico

Conclui-se portanto, que os elementos que captam com maior eficácia o olho 
humano numa primeira página de jornal são de um modo geral o logótipo, 
os títulos e as imagens, onde se inserem também os módulos de publicidade.
Nestas três páginas em particular, denota-se que a primeira página do jornal i 
é a página em que quase a totalidade dos elementos gráficos são captados 
e percepcionados pelo olho humano, pela escolha de cores contrastantes 
e ausência de texto corrido.

viii

D
N

PÚ
BL

IC
O

i

Tabela 02
Quadro de análise comparativo 

dos esquemas atrás apresentados 
para cada um dos três jornais

(2 de 2)

modelo de análise específico Casos de Estudo

Os esquemas acima expostos 
resultam da sobreposição de 
uma rede branca de 97% de 
opacidade sobre as três pri-
meiras páginas alvo de análise.
Como resultado, obtiveram-se 
três esquemas representativos 
das manchas visuais identifica-
das e respectivas intensidades, 
demarcadas pela escala de 
cinzas, sendo que o tom mais 
escuro representa os elemen-
tos visuais mais destacados 
e o mais claro, os elementos 
menos destacados.

Pela selecção dos módulos 
que registam maior inten-
sidade visual,  conclui-se 
que a página do DN é a que 
assinala maior quantidade de 
módulos/elementos, contudo 
são as primeiras páginas do 
Público e do i que captam a 
atenção do olho do leitor para 
maior área de página. Ambas 
registam semelhante área de 
módulos de maior intensi-
dade, representados pelo cinza 
mais escuro.
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Casos de Estudo conclusões prévias

A manchete possui o título de corpo maior, geralmente a preto sobre 

fundo branco ou branco sobre fundo preto. Por norma, sem imagem 

associada e localiza-se no centro da página ou no topo.

O jornal Público que gerou uma enorme expectativa perante o público 

aquando do seu aparecimento, apresenta uma estrutura de grelha de 

primeira página composta por cinco colunas verticais e uma horizontal, 

no topo da página onde constam as informações técnicas. As margens 

superior, inferior e lateral direita são generosas e semelhantes entre elas, 

contrastando com a margem lateral esquerda bastante mais fina.

Logótipo definido pelos contornos da letra “P” em caixa alta na fonte 

"Público", por norma a vermelho. Localiza-se na zona superior esquerda, 

logo abaixo das informações técnicas do jornal. Este elemento gráfico é 

fixo em localização na página, variando apenas na cor, consoante o dia 

de publicação e/ou as cores da imagem apresentada por trás do logótipo.

O jornal detém um layout tipificado para todos os dias da semana, com 

excepção de domingo, onde o logótipo é apresentado a branco.

As caixas de promoção são um elemento constante  no layout do jornal 

Público e é onde são anunciados os livros, CD’s e DVD’s coleccionáveis 

publicados pelo jornal.

O módulo dominante é por norma o módulo da manchete mas por 

vezes pode também ser o da segunda manchete. O destaque de man-

chete é dado pelo título de corpo maior, a preto sobre o fundo branco 

ou a branco sobre um fundo preto. Localiza-se ao centro na página 

ou no topo direito, geralmente sem imagem associada, quando para 

optimizar a informação.

O jornal i, enunciado como um dos jornais mais inovadores do 

mundo, apresenta uma grelha composta por cinco colunas verticais 

distribuídas regularmente ao longo da largura da mancha útil do jor-

nal e uma pequena coluna horizontal no topo com as informações 

técnicas do jornal.

conclusões prévias Casos de Estudo

Da análise elaborada aos casos de estudo extraem-se as seguintes pre-

missas que definem as estratégias de comunicação adoptadas pelos três 

jornais diários:

Estrutura dos jornais impressos e respectivos projectos editoriais

O Diário de Notícias, que é indissociável da história da imprensa por-

tuguesa, apresenta uma estrutura de primeira página composta por 

cinco colunas e cabeçalho no topo onde estão inseridos o logótipo e 

as informações técnicas do jornal. As margens superior e inferior são 

semelhantes, facto que se opõe às margens laterais, sendo que a mar-

gem lateral direita é marcadamente mais espessa que a margem lateral 

esquerda. Deste modo, a mancha útil do jornal situa-se mais à esquerda 

na página.

O logótipo a negro, que abre a página, surge no topo da página e é 

marcadamente horizontal, ocupando a totalidade da largura da mancha 

útil do jornal. É um elemento fixo tanto na cor, como na sua localização 

na página.

O layout da primeira página tipificada apresenta duas tipologias: uma, 

de segunda a quinta-feira, marcadamente de estrutura horizontal;  

e outra, de sexta a domingo, mais vertical.

O módulo dominante é por norma o módulo da manchete. A segunda 

manchete, também ocupa um lugar de destaque na página. Dedica um 

a dois módulos da página à publicidade, geralmente no fundo da página. 

Conclusões Prévias
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Casos de Estudo conclusões prévias

Estas formas gráficas quando usadas como fundo usam cores fortes e 

contrastam com a cor da tipografia quando aplicada sobre esse fundo.

Tanto o DN como o i recorrem a caixas de promoção para anunciar 

e publicitar suplementos ou investigações especiais.

É notória a aposta de todos os jornais na espessura da tipografia 

onde os títulos principais são exibidos em bold, conferindo-lhes o 

destaque pretendido.

As cores preto, branco e vermelho são as cores mais comuns e presentes 

na tipografia dos três jornais. São aliás, a paleta de cores identificada na 

amostra do DN. O Público aposta nas cores neutras (branco, preto e 

cinzas) e em tons quentes (vermelho e laranja). Somente para o destaque 

das caixas de promoção contrasta com cores frias. A paleta cromática 

do i é mais diversificada, encontrando unidade em cores fortes e con-

trastantes e aposta numa imagem cromática onde dominam as três 

cores primárias.

O formato rectangular nas imagens é o mais comum nas páginas dos 

jornais, sendo que o i introduz também imagens em formato circular.

O DN trata de forma diferente as imagens, conferindo-lhes contraste 

e saturação da cor. O Público introduz imagens próprias, de criação do 

jornal, à semelhança do i. Quando não é possível, parte de uma imagem 

ou fotografia existente e trata-a graficamente, criando também uma 

imagem própria.

Cada um dos jornais aposta na publicidade de forma diferente: o DN 

chega a dedicar-lhe dois módulos da primeira página; o Público por 

norma contém um módulo de publicidade e o i em que se constata 

que raramente exibe publicidade na primeira página.

Genericamente, o texto é alinhado à esquerda, registando-se apenas 

alinhamento de texto ao centro em títulos da primeira página do i.

A edição do DN é a que  tem maior número de imagens. Contudo, é a 

edição do Público que contém maior área de mancha útil ocupada por 

imagem. O i foi o jornal a que menos imagens recorreu para a edição 

conclusões prévias Casos de Estudo

Apresenta alguma regularidade de espessura de margens, sendo a mar-

gem superior e a margem lateral esquerda mais finas que as margens 

inferior e lateral direita. 

Logótipo apresentado por norma na cor branca ou preta. Localiza-se 

geralmente na zona superior esquerda da página, sendo que  o logótipo 

deste jornal é variável tanto em localização, ângulo de inclinação e cor 

de composição.

Regista-se que o jornal i revela a sua criatividade e adaptação da página 

consoante a estrutura pensada para cada edição de página, aplicando 

esta metodologia também ao logótipo.

Apresenta uma edição durante a semana diferenciado da edição ao 

sábado e domingo, que se distingue  principalmente pela inscrição de 

“edição de fim-de-semana” no topo da página.

Manchete dada pelo título de corpo maior geralmente demarcada com 

um fundo de cor forte que acompanha toda a notícia. Título a branco 

ou preto, em destaque sobre a tela de cor. Situa-se genericamente no 

centro da página ou no topo direito da mesma. Nem sempre detém uma 

imagem associada, mas quando anexada, complementa a informação.

As formas gráficas são protagonistas e característica marcante do layout 

de primeira página do jornal i.

Cruzamento dos dados de análise intuindo diferenças e semelhanças 

entre os jornais

Os três jornais demonstram contorno de formato diferente mas todos 

se exibem-se no topo, i.e., na metade superior da página.

Apresentam uma estrutura base composta por cinco colunas verticais  

e uma horizontal no topo da página. A margem inferior, à semelhança 

das goteiras é equivalente nos três jornais.

Os três jornais diários recorrem a formas gráficas rectangulares ou cir-

culares como recurso para unificar visualmente uma notícia. 
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6.1 Nota Introdutória

6.2 Estruturação do Problema

6.2.1 Definição do Problema

6.2.2 Recolha e Análise de Dados

6.2.3 Definição dos Limites

6.3 Concretização do Projecto

       6.3.1 Protótipo I – Localização

6.3.2 Protótipo II – Cor

6.3.3 Protótipo III – Tipografia

do passado dia 23 de Março. Porém, empregou a imagem da manchete 

de forma pouco habitual num jornal, ao ignorar as margens da página 

por forma a dar o efeito pretendido.

Apenas duas das doze imagens são exibidas a preto e branco, ambas 

com um propósito definido.

O módulo da manchete é por norma o módulo dominante e o que 

ocupa maior espaço na mancha útil, chegando inclusivamente, no 

caso da página do i, a sobrepor-se às margens. Destas três primei-

ras páginas analisadas apenas a do Público não contém o módulo da 

segunda manchete. 

Regista-se uma vincada dominância da composição gráfica de leitura 

vertical dos módulos de notícias sendo que na página do Público e na 

do i são o único recurso adoptado. Na primeira página do DN regista-se 

uma situação híbrida, com composição vertical e horizontal, no entanto 

permanece a prevalência da composição de leitura vertical.

Os elementos que captam com maior eficácia o olho humano numa 

primeira página de jornal são de um modo geral o logótipo, os títulos 

e as imagens, onde se inserem também os módulos de publicidade.

Da análise efectuada, regista-se que na edição de dia 23 de Maio de 

2011, a primeira página do jornal i foi a página em que quase a tota-

lidade dos elementos gráficos são captados e percepcionados pelo olho 

humano, pela escolha de cores contrastantes e ausência de texto corrido.

breves conclusões Casos de Estudo
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Fase inicial, integrante da metodologia projectual – “método projectual 

definido para a organização do conjunto de ideias que orientaram o 

projecto”      –, a estruturação do problema é dividida em três subetapas: 

definição do problema, onde se identificam as necessidades e objectivos 

do projecto; recolha e análise de dados, em que se examinam primeiras 

páginas do Público; e definição dos limites, onde são explanados os 

condicionalismos inerentes ao projecto.

Definição do problema

No sentido de comprovar ou refutar a hipótese desta investigação, foi 

definida a metodologia que contempla um questionário realizado junto 

dos leitores de jornais.

Além da revisão literária, da análise das estratégias de hierarquia visual 

usadas nos jornais casos de estudo, foi ainda definido um teste de ava-

liação da percepção gráfica junto do público destinatário.

O estudo realizado junto dos públicos dos jornais surge com o pro-

pósito de testar, de modo isolado, os elementos gráficos que intervêm 

na criação de níveis de hierarquia visual e/ou circuitos de leitura, mas 

também a sua interdependência.

Recorreu-se portanto, à simulação de três primeiras páginas, gerando 

três protótipos, compostos por variadas notícias, com características e 

hierarquias de importância diversificadas com o intuito de que o leitor 

descodifique essa hierarquia e entenda o circuito de leitura que o desig-

ner previamente definiu.

6.2  Estruturação do Problema

CARMO, Nádia – Design de 
série de selos, espécies cinegé-

ticas de Portugal: contribuição 
do design gráfico para a con-
cepção de selos. Lisboa 2011

84 84

Com vista a responder à questão 

de investigação e a testar a hipótese gerada,  

o capítulo que se apresenta, exibe 

a estruturação do problema e a solução 

encontrada para alcançar de forma eficaz 

as conclusões necessárias.

Nota Introdutória
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criar hierarquia de informação visual e gerar circuitos orientadores de 

leitura nas primeiras páginas dos jornais e em qualquer outra página 

que pretenda comunicar uma mensagem.

Para elaborar o teste foi seleccionada uma primeira página real de um 

dos três jornais alvo de estudo na presente investigação: o jornal Público. 

A escolha prendeu-se pelas estratégias gráficas adoptadas pelo referido 

jornal que apresenta variadas soluções de layout de primeira página, 

mantendo sempre uma unidade característica demarcada. Dispondo-se 

assim de diversas ferramentas e meios de manipulação das páginas 

necessárias ao teste e mantendo em simultâneo as características iden-

tificadoras do jornal Público.

A primeira página seleccionada para o estudo foi a da edição de terça-

-feira, dia 13 de Abril de 2010 (fig. 53). A selecção da edição orientou-

-se por vários critérios, colocando de parte todas as edições de primeira 

página que não respondessem aos seguintes requisitos:

   teria de ser uma primeira página não muito recente, para que as res-

postas dos inquiridos não fossem influenciadas por estes se recordarem 

de qual foi a manchete naquele dia;

   deveria ser uma capa “típica” do Público, com as principais caracte-

rísticas identificadoras do jornal: com a barra em cima e portanto, com 

disposição horizontal (por ser a capa mais comum neste jornal) e com 

as cinco colunas discriminadas;

   a primeira página deveria conter o logótipo em vermelho, por ser a 

sua cor original (regeitando assim todas as edições de domingo, em que 

o logótipo é apresentado a branco);

   o tema da manchete não deveria ser um assunto muito óbvio (como 

a vinda do Papa a Portugal, por exemplo), numa procura de que o 

conteúdo da notícia não interferisse – ou interferisse o mínimo possível 

– nas respostas dos inquiridos para que se focassem mais no tratamento 

gráfico da notícia;

   havia preferência por seleccionar uma página com presença de pelo 

estruturação do problema Projecto de Investigação Activa

Os três protótipos projectados correspondem ao teste e manipula-

ção dos elementos Cor, Corpo de letra ou Tipografia e Disposição/

Localização das notícias na página. Cada um deles apenas trabalha o 

elemento que está a ser alvo de teste. Apesar de todos os restantes ele-

mentos gráficos se encontrarem presentes, estão manipulados de forma 

inversa – não tratados correctamente – de maneira a que tenham o 

mínimo de interferência na leitura visual da página e o elemento gráfico 

orientador da mesma seja apenas o elemento a testar. Testando os três 

elementos gráficos separadamente, torna-se possível descortinar qual 

ou quais os elementos gráficos de linguagem visual mais eficazes para 
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Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento em 2013 deverá “exigir 
esforços adicionais” e vê riscos de a economia crescer abaixo do previsto
a As medidas previstas no Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
estão em risco de não ser sufi cientes 
para alcançar a redução do défi ce or-
çamental pretenda, o que poderá obri-

gar o Governo a prever um esfor-
ço de consolidação adicional. Esta 
mensagem vai ser amanhã dirigida 
ao Governo pela Comissão Europeia 
no quadro da sua avaliação sobre o 

PEC aprovado no fi m de Março. Para 
Bruxelas, o objectivo de redução do 
défi ce para menos de três por cento 
do PIB em 2013 com que o Governo 
se comprometeu com os seus parcei-

ros do euro “poderá exigir esforços 
adicionais face aos delineados no pro-
grama”, insiste mais à frente a pro-
posta de decisão, a que o PÚBLICO 
teve acesso.  c Destaque, 3 e 4

EUA — a curto, médio e longo 
prazo — ser a possibilidade de uma 
organização terrorista vir a obter 
uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 

estão a tentar obter uma arma 
nuclear — uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em 
usar”, disse. Na mais importante 
reunião dos últimos 65 anos na 

capital federal norte-americana 
participarão chefes de Estado e 
de Governo de quase 50 países 
(na foto, chegada da delegação da 
China). c Mundo, 12

Medidas do PEC para reduzir 
o défi ce não convencem Bruxelas

Washington Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas

Hospitais

Esperas motivam 
maioria das 90 
queixas diárias
a De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de es-
pera volta a ser o motivo mais invoca-
do pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).  c Portugal, 6/7

Nascimento Rodrigues

O último adeus 
do provedor de 
Justiça discreto
a Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.  c Portugal, 10

Assembleia geral

BCP abre portas 
a um reforço 
da Sonangol
a A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da confl itualidade dos anos anterio-
res. O ponto que parecia mais polémi-
co foi aprovado por 98 por cento e po-
de levar ao reforço da participação da 
Sonangol.   c Economia, 21
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Figura 53  
Capa seleccionada 

(13 de Abril de 2010)
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Definição dos limites condicionalismos técnicos

A primeira limitação com que se depara num projecto destes é a alte-

ração do layout da página e todos os seus elementos, em disposições 

variadas, de forma a encaixar as notícias na mancha útil do jornal, 

mesmo alterando tamanhos e proporções, seguindo a grelha base e 

sem que se subtraia ou acrescente informação. Os protótipos segui-

ram fielmente o conteúdo noticioso constante na primeira página real 

seleccionada. Para além disto, as características principais e identifi-

cadoras do jornal Público tinham de ser mantidas na busca de uma 

identificação visual automática.

O projecto teve de superar estas barreiras sem que nunca se perdesse o 

objectivo do estudo e o âmbito de cada protótipo, tentando prever a 

cada decisão a reacção do leitor perante cada página.

Outra limitação foi a falta de acesso à fonte tipográfica principal do 

jornal – fonte "Público", desenhada para o jornal e ainda de domínio 

privado –, enquanto se projectavam os protótipos. Para simulação de 

texto, recorreu-se provisoriamente à fonte "Times New Roman", para 

aproximação ao efeito final. Depois de tomadas todas as decisões neces-

sárias ao estudo, tornou-se possível, a convite da directora de arte do 

jornal, Sónia Matos, que permitiu a ida à redacção do jornal para alterar 

o projecto, adaptar o texto à fonte correcta e gravar os PDF’s finais.

Outro condicionalismo do projecto foi claramente a impossibilidade 

de simular de forma aproximada o processo de impressão do jornal, no 

suporte de papel do Público.

No entanto, conhecer estes condicionalismos implicou também a 

criação de soluções que permitiram a realização do projecto e a con-

cretização do âmbito do estudo que se pretendeu com a realização 

dos protótipos.Figura 54
Terminologia adoptada 
para abordar cada módulo 
de notícia da página

estruturação do problema Projecto de Investigação Activa

menos um módulo de publicidade, destaques e um grande número 

de notícias, atribuíndo ao projecto vários elementos para tratar, com 

características e relevâncias diferenciadas;

  de forma a que a manchete não fosse tão perceptível à partida, pela 

quantidade de elementos gráficos, a imagem principal da capa não 

deveria estar associada à manchete (mas sim à segunda manchete), um 

facto que se tem vindo a verificar com maior frequência nas primeiras 

páginas dos jornais;

   convinha seleccionar uma capa em que as imagens apresentam alguma 

qualidade, para permitir ampliação se necessário nos protótipos.

   naturalmente, deveria ser uma primeira página apelativa na seleccão 

das cores (para o teste do elemento Cor), das imagens (para testar o 

magnetismo de uma imagem associada à notícia) e tipograficamente 

forte (com distinção hierárquica bem definida).

Após selecção da primeira página indi-

cada para o teste, estudaram-se as carac-

terísticas visuais mais marcantes do jor-

nal, apresentadas em seguida.

Recolha e análise de dados

Apesar dos três protótipos constituí-

rem simulações de primeiras páginas 

do Público, pretendeu-se que se asse-

melhassem ao máximo com uma pri-

meira página real do jornal de modo 

a conferir o maior rigor possível e 

garantir que o leitor/inquirido não se 

apercebesse da manipulação.

Para alcançar este objectivo, foi neces-

sária a observação e análise de primei-

ras páginas do Público –  vid. cap. V.
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Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento em 2013 deverá “exigir 
esforços adicionais” e vê riscos de a economia crescer abaixo do previsto
a As medidas previstas no Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
estão em risco de não ser sufi cientes 
para alcançar a redução do défi ce or-
çamental pretenda, o que poderá obri-

gar o Governo a prever um esfor-
ço de consolidação adicional. Esta 
mensagem vai ser amanhã dirigida 
ao Governo pela Comissão Europeia 
no quadro da sua avaliação sobre o 

PEC aprovado no fi m de Março. Para 
Bruxelas, o objectivo de redução do 
défi ce para menos de três por cento 
do PIB em 2013 com que o Governo 
se comprometeu com os seus parcei-

ros do euro “poderá exigir esforços 
adicionais face aos delineados no pro-
grama”, insiste mais à frente a pro-
posta de decisão, a que o PÚBLICO 
teve acesso.  c Destaque, 3 e 4

EUA — a curto, médio e longo 
prazo — ser a possibilidade de uma 
organização terrorista vir a obter 
uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 

estão a tentar obter uma arma 
nuclear — uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em 
usar”, disse. Na mais importante 
reunião dos últimos 65 anos na 

capital federal norte-americana 
participarão chefes de Estado e 
de Governo de quase 50 países 
(na foto, chegada da delegação da 
China). c Mundo, 12

Medidas do PEC para reduzir 
o défi ce não convencem Bruxelas

Washington Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas

Hospitais

Esperas motivam 
maioria das 90 
queixas diárias
a De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de es-
pera volta a ser o motivo mais invoca-
do pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).  c Portugal, 6/7

Nascimento Rodrigues

O último adeus 
do provedor de 
Justiça discreto
a Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.  c Portugal, 10

Assembleia geral

BCP abre portas 
a um reforço 
da Sonangol
a A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da confl itualidade dos anos anterio-
res. O ponto que parecia mais polémi-
co foi aprovado por 98 por cento e po-
de levar ao reforço da participação da 
Sonangol.   c Economia, 21
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visual, são apresentados de forma neutra, tornando o elemento gráfico 

a testar, o orientador e comunicador da hierarquia visual e da ordem 

de leitura das notícias.

Sempre que possível, foram mantidos os elementos que não interferi-

riam com o objectivo de estudo do protótipo a trabalhar: as cores, a 

localização na página e o corpo de letra foram mantidos com o trata-

mento da página original, sempre que o mesmo não interferisse com a 

hierarquia do elemento gráfico a testar no protótipo. Apenas os elemen-

tos que disputavam importância visual e dominavam a leitura visual 

de cada notícia a trabalhar, foram atenuados para que prevalecesse o 

elemento gráfico alvo do teste.

Em todos os protótipos foram mantidos a localização, corpo de letra e 

cor originais das caixas de promoção por constituir uma característica 

do layout de primeira página do Público. As restantes notícias foram tra-

balhadas/manipuladas de acordo com o âmbito do estudo, mantendo-

-se sempre o conteúdo noticioso.

concretização do projecto Projecto de Investigação Activa

Todos os protótipos foram desenhados seguindo cuidadosamente a 

tipografia, a grelha e o design do jornal pretendendo que a página não 

causasse estranheza ao inquirido/leitor e não interfirisse nas respostas e 

consequentes conclusões do estudo.

As primeiras páginas simuladas adoptaram o mesmo processo de cons-

trução e foram projectadas com o recurso ao programa Adobe InDesign 

CS4. Depois de demarcadas as margens do jornal e sua grelha estrutural, 

conhecidas aquando da análise ao jornal Público (capítulo V), desenha-

ram-se todos os elementos gráficos constantes na página real seleccio-

nada. Seriam estes os elementos a manipular ao longo da investigação. 

Para garantir a aproximação máxima à página original, todos os elemen-

tos foram primeiramente desenhados mantendo a mesma por baixo, 

desvendando tamanhos de corpo de letra, leading e kerning dos textos. 

Todos os elementos gráficos foram projectados o mais fielmente aos 

originais, simulando o tratamento dado aos mesmos por parte do jornal 

eleito para o teste.

Cada página projectada teve em vista a prevalência do elemento gráfico a 

testar – Cor, Tipografia/Corpo de letra e Localização na página –, como 

elemento orientador e codificador da hierarquia visual a comunicar.  

Os restantes elementos gráficos mantêm-se presentes nas páginas, mas 

são trabalhados de forma a não intervir na leitura visual. Estes elemen-

tos são trabalhados de forma ambígua, isto é, inversamente ao habitual: 

em vez de interferirem e transparecerem a hierarquia de informação 

  Concretização do Projecto 6.3
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O Presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, inaugura hoje, em 
Washington, uma cimeira centrada 
no “facto de a maior ameaça à se-
guran-ça dos EUA – a curto, médio 
e longo prazo – ser a possibilidade 

Medidas do PEC para reduzir o 
défice não convencem Bruxelas

Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento 
em 2013 deverá “exigir esforços adicionais” e vê riscos 
de a economia crescer abaixo do previsto
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De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7
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Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos anterio-
res. O ponto que parecia mais polé-
mico foi aprovado por 98 por cento e 
pode levar ao reforço da participação 
da Sonangol.      Economia, 21
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de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma nucle-
ar – uma arma de destruição maciça 
que não terão pejo em usar”, disse.  

Na mais importante reunião dos 
últimos 65 anos na capital federal 
norte-americana participarão chefes 
de Estado e de Governo de quase 50 
países (na foto, chegada da delega-
ção da China).      Mundo, 12

Washington  Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas

PUBLICIDADE

Hoje no Público

As medidas previstas no Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
estão em risco de não ser suficientes 
para alcançar a redução do défice 
orçamental pretendida, o que po-
derá obrigar o Governo a prever um 
esforço de consolidação adicional. 

Esta mensagem vai ser amanhã di-
rigida ao Governo pela Comissão 
Europeia no quadro da sua avalia-
ção sobre o PEC aprovado no fim 
de Março. Para Bruxelas, o objecti-
vo de redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 

com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta 
de decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4
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concretização do projecto Projecto de Investigação Activa

Protótipo I – Localização

Optou-se por uma disposição de layout vertical. A barra vertical à 

esquerda na página, preenche duas colunas e deixa a restante mancha 

útil, composta por três colunas destinadas às outras notícias. A barra 

típica do layout de primeira página do Público tornou-se vertical e exibe 

os destaques e a publicidade. As restantes notícias exibem-se do lado 

direito da página, pela ordem que se pretende que as notícias sejam 

lidas, tendo em conta a ordem de leitura ocidental – de cima para baixo 

e da esquerda para a direita.

A imagem da segunda manchete foi apresentada a preto e branco para  

lhe retirar a dominância visual que deve pertencer à manchete: a disputa 

de importância de hierarquia visual é feita entre a manchete e a segunda 

manchete. Uma vez que a segunda manchete possui a vantagem de ter 

uma imagem associada à notícia, optou-se por apresentar a imagem a 

preto e branco, tirando-lhe alguma força visual e conferindo protago-

nismo (visual) à manchete também dada pela respiração da notícia com 

mais espaço em branco entre os seus elementos noticiosos. Abulindo a 

cor destas duas notícias, foi também dado o mesmo tratamento tipográ-

fico a ambas para que a hierarquia seja comunicada através do elemento 

gráfico Localização na página, começando portanto por ler a manchete 

– notícia que se apresenta em cima – e só depois a segunda manchete. 

Ambos os títulos se exibem com corpo de letra igual.

Figura 55
Esquema ilustrador 

das características dos elementos 
gráficos do protótipo I
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As restantes notícias breves foram colocadas entre a manchete e o desta-

que da notícia da Rússia. A localização da publicidade foi deslocada da 

localização habitual que seria na última coluna vertical (quinta coluna). 

O destaque da notícia da Miso Music Portugal que remete para o P2, 

foi colocado na terceira coluna, com as cores de texto originais, mas 

sobre uma tela de cor, como é usual neste jornal.
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Miso Music 
Portugal
Uma festa de 
aniversário com 
prendas de 75
compositores 
P2

O Presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, inaugu-
ra hoje, em Washington, uma 
cimeira centrada no “facto de a 
maior ameaça à segurança dos 
EUA – a curto, médio e longo 
prazo – ser a possibilidade de uma 
organização terrorista vir a obter 
uma arma nuclear”. “Sabemos que 
organizações como a Al-Qaeda 
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estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em 
usar”, disse. Na mais importante 
reunião dos últimos 65 anos na 
capital federal norte-americana 
participarão chefes de Estado e 
de Governo de quase 50 países 
(na foto, chegada da delegação da 
China).     Mundo, 12

Washington 
Cimeira histórica para 
negar o nuclear a terroristas
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Medidas do PEC 
para reduzir o défice não convencem Bruxelas

Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento em 2013 deverá “exigir esforços adicionais” 
e vê riscos de a economia crescer abaixo do previsto

As medidas previstas no Progra-
ma de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) estão em risco de não ser su-
ficientes para alcançar a redução do 

défice orçamental pretendida, o que 
poderá obrigar o Governo a prever 
um esforço de consolidação adicional.  
Esta mensagem vai ser amanhã diri-

gida ao Governo pela Comissão Euro-
peia no quadro da sua avaliação so-
bre o PEC aprovado no fim de Março.  
Para Bruxelas, o objectivo de redução 

do défice para menos de três por cen-
to do PIB em 2013 com que o Governo  
se comprometeu com os seus parcei-
ros do euro “poderá exigir esforços 

adicionais face aos delineados no 
programa”, insiste mais à frente a pro-
posta de decisão, a que o PÚBLICO  
teve acesso.       Destaque, 3 e 4

Rússia As armadilhas de Mumu P2

Esperas motivam
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos anterio-
res. O ponto que parecia mais polé-
mico foi aprovado por 98 por cento e 
pode levar ao reforço da participação 
da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol
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concretização do projecto Projecto de Investigação Activa

Protótipo II – Cor

Optou-se por uma das disposições usuais no Público, com a imagem 

noticiosa inserida na barra horizontal. Resulta portanto, numa orga-

nização horizontal da página, com a manchete situada logo abaixo da 

barra. Para esta disposição tornou-se necessária a reflexão horizontal da 

imagem, não alterando o seu conteúdo, para respiração do logótipo e 

visualização do conteúdo da imagem. Dada a força visual da imagem 

colorida (com cores vivas e uma grande extensão de vermelho), para o 

logótipo não perder o seu destaque e prevalecer sobre o vermelho da 

bandeira da China, foi-lhe aplicado o efeito sombreado - drop shadow 

(modo multiply) -, a preto, com 65% de opacidade e a 135º de incli-

nação. Os elementos textuais da segunda manchete foram colocados 

sobre a imagem, recorrendo-se à aplicação da cor branca no texto que 

ressalta perante o vermelho de fundo.

Para que o destaque da manchete seja feito através da cor (elemento grá-

fico principal, criador da hierarquia visual neste protótipo), a localiza-

ção da manchete apesar de estar situada na zona central da página, neste 

caso específico, e dada a configuração da imagem da segunda manchete, 

a manchete desta página situa-se na metade inferior da página, fugindo 

à localização habitual. No entanto, foi respeitada a regra que os jornais 

seguem de que caso o jornal seja dobrado ao meio, a manchete deve 

ver-se inteira ou na metade superior ou na metade inferior da página.

Numa disputa de protagonismo visual com a imagem colorida e sem 

poder recorrer ao tratamento tipográfico, o texto da manchete foi colo-

cado a cores: escrito a branco sobre fundo preto, com o título a verme-

lho, competindo com a imagem da segunda manchete e a do destaque 

da notícia da Rússia (P2). A manchete é também a notícia que apresenta 

maior respiração da página.

O destaque da notícia da Rússia foi colocado num local pouco habitual, 

ao fundo da página, local por norma destinado à publicidade.

Figura 56
Esquema ilustrador 

das características dos elementos 
gráficos do protótipo II
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pretendida, o que poderá obrigar 
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o PEC aprovado no fim de Mar-
ço. Para Bruxelas, o objectivo de 
redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 
com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta de 
decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4

Rússia 
As armadilhas de Mumu P2

Miso Music Portugal Uma festa de aniversário 
com prendas de 75 compositores P2

O Presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, inaugura hoje, em 
Washington, uma cimeira centra-
da no “facto de a maior ameaça à 
segurança dos EUA – a curto, médio 
e longo prazo – ser a possibilidade 

de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em usar”, 

disse. Na mais importante reunião 
dos últimos 65 anos na capital fe-
deral norte-americana participarão 
chefes de Estado e de Governo de 
quase 50 países (na foto, chegada da 
delegação da China).       Mundo, 12

Washington Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas
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Esperas motivam
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos ante-
riores. O ponto que parecia mais po-
lémico foi aprovado por 98 por cento 
e pode levar ao reforço da participa-
ção da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol
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concretização do projecto Projecto de Investigação Activa

Protótipo III – Tipografia

Organização espacial mais comum no Público, com a barra horizon-

tal e tela de cor como fundo. A publicidade foi colocada de forma 

incomum – na barra –, mas recorrendo a uma característica frequente 

no jornal: sobreposição de uma imagem a parte do logótipo. As três 

notícias breves, mantidas a cor, preenchem a restante barra e libertam a 

restante mancha útil para os destaques, manchete e segunda manchete. 

A manchete foi colocada deliberadamente num local incomum em 

qualquer jornal: no canto inferior direito da página. Pretende-se que 

o leitor identifique a manchete pelo tratamento tipográfico da notícia, 

apresentada em corpo de letra maior que as restantes notícias. O trata-

mento dado à segunda manchete é semelhante ao tratamento da página 

original, mas apresentada a três colunas e com ausência de cor, para que 

a força da imagem não absorva o protagonismo da manchete. Neste 

protótipo a hierarquia de informação visual é reflectida pelo tratamento 

dado à tipografia e seu corpo.

A imagem do destaque da notícia da Rússia foi mantida a cores, pois 

caso contrário quase a totalidade da página era apresentada a preto e 

branco, causando estranheza ao leitor. Já o destaque da notícia do Miso 

Music Portugal apresenta-se com ausência total de cor.

Figura 57
Esquema ilustrador 

das características dos elementos 
gráficos do protótipo III
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de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma nucle-
ar – uma arma de destruição maciça 
que não terão pejo em usar”, disse.  

Na mais importante reunião dos 
últimos 65 anos na capital federal 
norte-americana participarão chefes 
de Estado e de Governo de quase 50 
países (na foto, chegada da delega-
ção da China).      Mundo, 12

Washington  Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas

PUBLICIDADE

Hoje no Público

As medidas previstas no Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
estão em risco de não ser suficientes 
para alcançar a redução do défice 
orçamental pretendida, o que po-
derá obrigar o Governo a prever um 
esforço de consolidação adicional. 

Esta mensagem vai ser amanhã di-
rigida ao Governo pela Comissão 
Europeia no quadro da sua avalia-
ção sobre o PEC aprovado no fim 
de Março. Para Bruxelas, o objecti-
vo de redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 

com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta 
de decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4

Projecto 

de Investigação Activa

Figura 58
Protótipo I "Localização"

Projecto de primeira página de jornal 
com manipulação da localização da notícia 

na página como elemento de hierarquia visual 
criador do circuito de leitura
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Figura 60
Protótipo III "Tipografia"

Projecto de primeira página de jornal 
com manipulação da tipografia da notícia na 

página como elemento de hierarquia visual 
criador do circuito de leitura
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O Presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, inaugu-
ra hoje, em Washington, uma 
cimeira centrada no “facto de a 
maior ameaça à segurança dos 
EUA – a curto, médio e longo 
prazo – ser a possibilidade de uma 
organização terrorista vir a obter 
uma arma nuclear”. “Sabemos que 
organizações como a Al-Qaeda 
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estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em 
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participarão chefes de Estado e 
de Governo de quase 50 países 
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China).     Mundo, 12
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Esta mensagem vai ser amanhã diri-
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bre o PEC aprovado no fim de Março.  
Para Bruxelas, o objectivo de redução 
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Figura 59
Protótipo II "Cor"
Projecto de primeira página de jornal 
com manipulação da cor nas notícias na página 
como elemento de hierarquia visual criador do 
circuito de leitura
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Questionários metodologia dos questionários

A concretização de inquéritos por questionário almejou a materialização 

da fase de pesquisa metodológica, referente ao arquivo de metodologia 

não-intervencionista. Pela composição da presente investigação com-

portar uma metodologia mista e portanto, a consequente metodologia 

de arquivo intervencionista retratada pela investigação activa, tornou-se 

pertinente e lógica a aglomeração do inquérito por questionário (não-

-intervencionista) com a fase de teste referente à investigação activa 

(intervencionista). Deste modo, tornou-se possível cruzar e associar as 

respostas do teste com os hábitos de leitura dos inquiridos e assim obter 

conclusões mais consistentes e complementares.

De acordo com o exposto, foram formulados dois questionários (vid. 

estrutura dos questionários em apêndice), postos em circulação ao 

mesmo tempo, ambos compostos numa primeira fase, pela pesquisa 

de hábitos e preferências de leitura de jornais onde se insere a opinião 

dos inquiridos acerca dos mesmos; e numa segunda fase pelo teste 

prático de leitura das três primeiras páginas manipuladas e explanadas 

no capítulo anterior.

Com vista a uma busca de conclusões mais seguras para a fase de teste 

das primeiras páginas, ambos os questionários são compostos pela 

mesma estrutura e ordem de questões, divergindo apenas na fase de 

teste de leitura das páginas:

   No primeiro questionário o teste é comportado pelos três protótipos 

projectados –  (I) Localização, (II) Cor e (III) Tipografia. 

7.2  Metodologia dos Questionários

O presente capítulo explana a metodologia 

adoptada para realização e análise 

dos inquéritos e analisa os dados 

recolhidos, de onde se extraem premissas 

de conclusão para o estudo.

Nota Introdutória
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Questionários metodologia dos questionários

habituais e suas características com o intuito de descodificar e conhecer 

os hábitos de leitura e críticas (positivas e negativas) ao grafismo dos jor-

nais. Não sendo as respostas a estas questões de carácter obrigatório, os 

inquiridos que aceitaram fornecer estes dados, tornaram possível carac-

terizar o tipo de selecção e leitura de jornais adoptada pelos leitores;

III. Teste prático de leitura da página: de resposta obrigatória e apenas 

direccionado a leitores de jornais, são expostas as primeiras páginas 

de jornal projectadas, com o intuito de que o inquirido elenque por 

ordem de importância as notícias apresentadas nas páginas e assinale 

o elemento visual para o qual o seu olho é atraído em primeiro lugar. 

Desta forma é possível desvendar a interpretação feita pelos leitores de 

jornais perante uma primeira página de jornal e descodificar a eficácia 

dos elementos gráficos: localização/disposição das notícias na página, 

aplicação de cor na página e corpo da tipografia.

Os testes destinaram-se a pessoas que leiam e manuseiam jornais e 

portanto, a pessoas que conheçam a linguagem de primeira página de 

jornal. A selecção de leitores foi feita através da estrutura do próprio 

inquérito que guia o inquirido – leitor – até ao teste de leitura da página 

(terceira parte do questionário).

Os questionários foram distribuídos de forma a obter informação de 

variadas camadas sociais, embora a selecção dos inquiridos tenha sido 

totalmente aleatória. O único requisito que se impôs foi a inquirição 

de pessoas letradas/alfabetizadas.

metodologia dos questionários Questionários

   No segundo questionário, apenas são testadas duas primeiras páginas 

– Localização e Tipografia – mas a preto e branco. São apresentadas ao 

leitor as páginas com ausência de cor com o intuito de descobrir se de 

facto o elemento cor interfere com as respostas das páginas onde foram 

manipulados os elementos Localização e Corpo tipográfico, testando 

novamente os três elementos. 

Não foi adoptado nenhum critério de distribuição dos dois questioná-

rios por comportarem a mesma importância na investigação e ambos os 

testes se destinarem a leitores de jornais. Apenas foi imposta a restrição 

de que cada inquirido apenas poderia responder a um dos inquéritos 

de forma a que o leitor visse cada capa pela primeira vez.

Após prova de teste do inquérito, foram feitas as correcções e adapta-

ções necessárias. O questionário é composto por questões de resposta 

aberta e resposta fechada. As questões de resposta obrigatória foram 

seleccionadas de acordo com o critério de pertinência para o estudo e 

os objectivos a alcançar nesta metodologia de investigação.

O questionário abre com uma breve introdução onde se solicita a par-

ticipação e se expõe e explicita aos inquiridos o propósito, objectivo e 

autoria do inquérito e seu tempo aproximado de duração. Após nota 

introdutória, o questionário divide-se em três partes:

I. Caracterização socio-demográfica: onde se averigua o género, a idade 

e as habilitações literárias do inquirido caracterizando-o e fornecendo 

os dados necessários para a contextualização das conclusões;

II. Hábitos e preferências de leitura de jornais: onde se começa por 

questionar a prática de leitura de jornais por parte do inquirido, direc-

cionando o questionário de acordo com a resposta a esta questão. 

Apenas quem pratica a leitura de jornais prossegue o questionário já que 

as restantes questões são direccionadas ao público leitor. Esta questão 

pretende desvendar a percentagem de leitores de jornais no universo 

da amostra. Em caso do inquirido ser leitor de jornais, questiona-se 

a frequência de leitura, preferências a nível gráfico e quais os jornais 
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Dado tratar-se de uma estatística simples, o tratamento dos dados reco-

lhidos por meio do recurso a inquéritos foi feito de forma directa.

Foram analisadas as questões dos dois questionários – com os protótipos 

a cores e os protótipos a preto e branco – simultaneamente. De forma a 

comparar as respostas dos leitores e dos não leitores, as questões comuns 

a ambos foram analisadas paralelamente.

Os resultados são apresentados em gráficos "de barras horizontais" de 

leitura visual directa e simplificada. Neles são apresentados numeri-

camente os resultados, sempre acompanhados pela percentagem de 

respostas referentes ao universo que se está a analisar em cada questão.

Lateralmente a cada gráfico é apresentada uma pequena nota de leitura 

e conclusão dos dados constantes no mesmo. Apenas as questões rela-

tivas aos circuitos de leitura adoptados pelos inquiridos são exibidas 

em gráficos de “dispersão com linhas e marcadores” dadas as variáveis 

intrínseca a essa questão. Para que a leitura visual dos dados recolhidos 

nesta questão seja mais directa, são exibidos em seguida os esquemas 

dos circuitos de leitura adoptados pelos leitores inquiridos. 

Todos os gráficos foram realizados primeiramente no programa Microsoft 

Excel e posteriormente transferidos e desenhados em Adobe Illustrator.

7.3  Metodologia de Análise
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Leitores & não leitores

Sexo feminino & sexo masculino

7.4  Análise e Interpretação de Resultados

73%

53%

39%

76%

21%

24%

6%

47%

34%

45

45

24

21

17

17

13

4

27%

leitores

feminino

sexo feminino

sexo feminino

 leitores

universo 
de leitores

universo 
de não leitores

total de percentagens  
do sexo dos inquiridos
(leitores e não leitores)

feminino (60%)

masculino

sexo masculino

sexo masculino

não leitores

masculino (40%)

não leitores

Do universo total de inquiri-
dos, 45 são leitores de jornais, 

correspondendo a uma 
percentagem de 73%, contra 
apenas 17 não leitores (27% 

dos inquiridos). Foi necessário 
inquirir apenas 17 não leitores 

para encontrar os 45 leitores 
necessários para a realização 

dos testes de leitura dos pro-
tótipos de primeira página.

Do universo de leitores (45), 
24 deles são do sexo feminino 
(53%), enquanto que do sexo 

masculino são 21 (47%). 
Quando se analisa o sexo dos 
não leitores (17), 13 deles são 

do sexo feminino (53%) 
e apenas 4 do sexo masculino 

(24% dos não leitores).
Da análise do gráfico do total 

de inquiridos (ao fundo),  
verifica-se que 60% dos inqui-

ridos são do sexo feminino
 e os restantes 40% são do 

sexo masculino.
Conclui-se portanto, que 

apesar da maior percentagem 
de inquiridos ser do sexo 

feminino, a percentagem de 
leitores distribui-se quase 

igualmente por sexo feminino 
e masculino, enquanto que 

quase a totalidade de não 
leitores são do sexo feminino 

(76% dos não leitores).
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não leitores leitores

17

17

17

13

12

4

2

11

3

2

1

13

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76%

64%

18%

12%

6%

24%

45

45

20

14

6

3

2

26

10

7

2

58% 22% 16%4%

até 20 anos

1º ciclo

televisão

internet

rádio

outras publicações
impressas

21 a 45 anos

2º ciclo

46 a 60 anos

3º ciclo

mais de 60 anos

ensino secundário

bacharelato

licenciatura

mestrado

doutoramento

universo de 
não leitores | leitores

universo de 
não leitores | leitores

universo de 
não leitores

total de percentagens  
de idade dos inquiridos
(leitores e não leitores)

45%

31%

13%

7%

4%

Idades dos inquiridos

Habilitações literárias 
dos inquiridos

Onde os não leitores 
recolhem informação

Da análise efectuada a leitores 
e não leitores, conclui-se que 
76% (13 inquiridos) dos não 

leitores têm até de 20 anos 
de idade e os restantes 24% 

(4 inquiridos) têm entre 21 e 
45 anos. A análise aos leitores 

inquiridos conclui que a 
maioria, 58% (26 inquiridos) 

tem entre 21 e 45 anos de 
idade. A restante percentagem 

de leitores divide-se entre 
22% (46 a 60 anos), 16% 

(com menos de 20 anos) e 4% 
(mais de 60 anos).

Da análise dos gráficos ao 
lado referentes às habilita-

ções literárias dos inquiridos 
regista-se que 64% dos não 

leitores possuem instrução do 
ensino secundário (12º ano 

ou equivalente) e que apenas 
6% com mestrado. Quanto 
às habilitações literárias dos 
leitores de jornais, dividem-
-se maioritariamente entre o 
ensino secundário (45% dos 

leitores inquiridos) e licen-
ciatura (31%). Somente 4% 

dos leitores inquiridos possui 
apenas o 1º ciclo do ensino 

básico (escola primária).

Os não leitores obtem infor-
mação noticiosa maiorita-

riamente e quase igualmente 
através da internet (76% dos 
não leitores inquiridos) e da 

televisão (71% dos não leito-
res inquiridos). Apenas 12% 

dos não leitores vão buscar 
informação noticiosa a outras 

publicações impressas.
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Jornais mais lidos

45

19

15

15

15

14

13

12

6

5

4

4

3

3

3

2

1

42%

33%

33%

33%

31%

29%

27%

13%

11%

9%

9%

7%

7%

7%

4%

2%

O jornal mais lido pelos 
inquiridos é o diário gratuito 
Destak, com 42%  de respos-

tas, seguido pelo Diário de 
Notícias, Correio da Manhã e 

Metro com 33% de respostas. 
Logo em seguida encontra-se 
o Record que regista 31% dos 
leitores inquiridos, o Público 

com 29% e A Bola com 27% 
de respostas.

Conclui-se portanto, que 
os leitores têm por hábito 
a leitura de jornais diários 
generalistas e desportivos.

diário de notícias

expresso

destak

a bola

correio da manhã

jornal de notícias

o jogo

metro

global

jornal de negócios

record

i

outros (ocasião)

oje

sol

público

diário económico

24 horas

universo 
de leitores

0

0

análise e interpretação de resultados Questionários

Frequência de leitura

45

45

27

20

22

9

6

6

2

1

49%

49%

20%

13%

13%

4%

2%

60% 44%

20% 13% 13%

4%

2%

Do universo de leitores de 
jornais inquiridos, 49% têm o 
hábito de leitura diária e 20% 
o hábito de leitura semanal. 
Apenas 4% lê raramente. 
Conclui-se portanto, que são 
leitores assíduos de jornais.

Da análise de respostas dos 
leitores, conclui-se que os 
jornais são lidos com maior 
frequência em dias úteis (60% 
dos leitores inquiridos). 4% 
diz ter o hábito de leitura ao 
fim-de-semana e dias úteis.

4% dos leitores tem o hábito 
de frequência de leitura de 
jornais ao fim-de-semana 
e dias úteis.

semanalmente

diariamente

2 ou 3 vezes/semana

quinzenalmente

mensalmente

dias úteis

raramente

fins-de-semana

universo 
de leitores

universo 
de leitores

dias úteis fins-de-semana

total de percentagens  
de frequência de leitura 
dos leitores inquiridos
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Registaram-se respostas bastante 
díspares.  Apesar da resposta 

estar dirigida para  o grafismo 
do jornal,  30% dos leitores que  

responderam que alterariam 
o  conteúdo do jornal. Pode 

concluir-se com isto, que mais do 
que o grafismo do jornal, os lei-

tores alterariam algumas questões 
que têm a ver com o conteúdo 

do jornal ou das notícias. A nível 
gráfico,  com 23% de respostas, 

foi referenciada a procura de uma 
“maior limpeza visual”; e  15% 
colocaria mais cor nas notícias. 
Com a mesma percentagem de 

respostas, 8% respondeu que  se 
pudesse,  “daria destaque com um 

grafismo mais chamativo”, opti-
mizava a “qualidade de impres-

são”; “a forma como são dispostas 
as notícias principais”; “a grelha 

da página”; o  “jornal de tamanho 
mais pequeno” e  colocaria “ima-

gens de melhor qualidade”.

Como caracterizam o jornal habitual

13

4

3

2

1

1

1

1

1

1

O layout de um jornal deve 
transparecer as suas caracte-
rísticas. As respostas a esta 

questão permitem desvendar 
como os leitores interpretam o 
layout do seu jornal habitual. 

O Destak foi caracterizado 
como um jornal jovem e 
moderno, o DN é princi-
palmente um jornal sério; 

O Correio da Manhã é visto 
como um jornal confortável; 
o Metro é jovem e divertido; 

o Record é um jornal atractivo; 
o Público é também um jornal 
sério; A Bola é visto como um 

jornal moderno; o Expresso 
transparece a seriedade; o Sol 
é também sério, mas, segundo 

os leitores, confuso; o JN é 
sério; o Global é sério, diver-

tido, confortável e jovem; 
o i é um jornal original; 

O Jogo é sério e moderno; 
o Jornal de Negócios é também 

sério; o Diário Económico é 
visto como um jornal sério e 

moderno; e por fim, o Ocasião 
é sério, moderno, confortável, 

original e atractivo.

universo de leitores
que alterava

grafismo mais 
chamativo

mais cor nas 
notícias

maior limpeza 
visual

qualidade de 
impressão

conteúdo

grelha

imagens melhor 
qualidade

disposição das 
notícias

tamanho mais 
pequeno

30%

23%

15%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

19 15

15 15

14 13

12 6

4

3

3

5

4

3

2 1

diário de notícias

expresso

destak

a bola

correio da manhã

jornal de notícias

o jogo

metro

global

jornal de negócios

record

i

outros (ocasião)

sol

público

diário económico
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O que mais valorizam os leitores, no seu jornal habitual, a nível gráfico

Se pudessem o que os leitores alteravam no grafismo do jornal habitual

13

15

17

13

32

32

9

8

8

6

2

2

1

1

1

30

30

45

45

Apesar de não ser uma questão 
de resposta obrigatória, 71% dos 
leitores inquiridos (32 dos 45), 
responderam a esta questão.
As respostas foram variadas, 
no entanto, encontra-se uma 
unidade de 28% das respostas 
na preferência da valorização da 
construção gráfica das notícias 
do jornal, referindo a “disposi-
ção/organização hierárquica” das 
notícias na página e “a forma 
como em síntese é apresentada a 
notícia”. Com 25% das respos-
tas, os leitores valorizam as ima-
gens – “qualidade da imagem”, 
“a estrutura de imagens e o texto 
adjacente”, “a existência de uma 
imagem (fotografia, ilustração 
ou esquema) de apoio à notí-
cia”–  e na mesma proporção, 
a 1ª página – “uma 1ª página 
apelativa/ atractiva”, “a chamada 
de atenção para as notícias de 1ª 
página”. 19% dos leitores refe-
riram valorizar a cor. Os leitores 
inquiridos revelaram valorizar 
também as a “legibilidade 
dos vários elementos” (6%); 
“uma fonte agradável à leitura” 
(6%); 3% referiram valorizar o 
conteúdo da notícia; outros 3% 
valorizam o tamanho/ formato 
do jornal; e o “grafismo a nível 
publicitário” (3%).

Do universo de leitores inqui-
ridos, 67% respondeu a esta 
questão de resposta facultativa.
Dos 30 leitores que responderam 
à questão, 57% revelaram que 
não alteravam nada no grafismo 
do jornal, contra 43% que 
confessaram que  se pudessem, 
alteravam.

respondeu

respondeu

não alteravam

não respondeu

não respondeu

alteravam

universo 
de leitores

universo de leitores
que respondeu

universo 
de leitores

universo de leitores
que respondeu

71%

67%

29%

33%

57%

43%

imagem

construção gráfica 
das notícias

1ª página

cor

fonte tipográfica

legibilidade

formato do jornal

publicidade

conteúdo

28%

25%

25%

19%

6%

6%

3%

3%

3%
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Protótipo I - Localização

Protótipo III - Tipografia

“Assembleia Geral: BCP abre portas a um reforço da Sonangol”

“Hospitais: Esperas motivam maioria das 90 quebras diárias”

“Medidas do PEC para reduzir o défice não convencem Bruxelas”

“Miso Music Portugal: Uma festa de aniversário com prendas de 75 compositores (P2)”

“Nascimento Rodrigues: O último adeus do provedor de justiça discreto”

“Russia: As armadilhas de Mumu (P2)”

“Washington: Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas”

Legenda

análise e interpretação de resultados Questionários

Circuitos de leitura dos protótipos

Protótipo I - Localização

Protótipo III - Tipografia

Protótipo II - Cor
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Quando apresentada a página 
a preto e branco, o circuito 

de leitura altera-se: o circuito 
aqui adoptado pelos leitores 

inquiridos  foi primeiramente 
a manchete, seguida da 

segunda manchete, notícias 
breves e só por fim os desta-

ques. Regista-se portanto que  
na ausência de cor aplicada 
aos destaques, estes  decres-

cem  na escala hierárquica de 
importância visual, mesmo 

quando mantida a sua locali-
zação na página.

Figura 62
Esquema ilustrador 

do circuito de leitura 
anunciado pelos leitores 

inquiridos, no protótipo I 
com ausência de cor

análise e interpretação de resultados Questionários

1

2

3

4

5 6

O circuito adoptado pelos 
leitores neste protótipo a cores  
começou pela manchete, 
seguido da segunda manchete, 
destaques e por fim, notícias 
breves. Conclui-se portanto 
neste teste, que o tratamento 
do elemento Localização 
permite ao leitor adoptar 
o correcto circuito de leitura 
da página pela ordem prede-
terminada e reflecte a impor-
tância de cada notícia.

Figura 61
Esquema ilustrador do circuito 
de leitura anunciado pelos leitores 
inquiridos, no protótipo I
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1

4
5

6

2

3

Colocando o protótipo da 
primeira página de jornal com 

ausência de cor o destaque 
anteriormente enunciado 

como visualmente mais 
apelativo (no protótipo 

colorido) perde alguma da sua 
importância visual já que o 

circuito de leitura adoptado 
pelos leitores foi: manchete, 
segunda manchete, destaque 
da notícia da Rússia, notícias 

breves , terminando com o 
destaque da notícia da Miso 
Music Portugal ao fundo da 

página. Conclui-se então, 
que sem a interferência do 

elemento Cor nas notícias, o 
leitor procura as notícias onde 

a tipografia sobressai visual-
mente, não dependendo disso 

a utilização de uma imagem 
associada à notícia.

Figura 64
Esquema ilustrador 

do circuito de leitura anun-
ciado pelos leitores inquiri-

dos, no protótipo III
com ausência de cor

análise e interpretação de resultados Questionários
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O percurso adoptado no 
protótipo com o elemento 
Tipografia hierarquicamente 
tratado foi: Destaque da 
notícia da Rússia, seguido da 
segunda manchete e man-
chete, notícias breves e por 
fim o destaque da notícia da 
Miso Music Portugal, colo-
cado a preto e branco.
Mais uma vez se comprova a 
importância da colorização 
dos destaques que depen-
dendo da cor(es) aplicada(s) 
pode até sobrepor-se visual-
mente às notícias principais 
da página.

Figura 63
Esquema ilustrador do circuito 
de leitura anunciado pelos leitores 
inquiridos, no protótipo III
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No protótipo com o tra-
tamento total da cor nas 
notícias da página, o percurso 
de leitura registado foi o 
seguinte: segunda manchete, 
manchete, seguidas pelos des-
taques e finalmente as notícias 
breves. Foi adoptado por-
tanto, um percurso correcto, 
à excepção da inversão de 
ordem de leitura da segunda 
manchete e só em seguida 
a manchete; que apesar de 
esta incluir uma tela de cor 
preta – em contraste com o 
título vermelho – que unifica 
e abrange toda a notícia, não 
se sobrepôs à força da imagem 
da segunda manchete. 
Tal facto pode dever-se ao 
tamanho da imagem e conse-
quente espaço ocupado e até à 
localização no topo da página 
mas deve-se também à força 
das cores da imagem.
Pelos resultados absorvidos no 
teste a este e restantes protó-
tipos (já que foram testados 
com cor e ausência desta, 
registando-se resultados diver-
gentes entre eles), comprova-
-se a importância e a eficácia 
deste poderoso elemento de 
linguagem visual na criação 
de hierarquia de informação 
visual das notícias de uma 
primeira página de jornal.

análise e interpretação de resultados Questionários
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Figura 65
Esquema ilustrador do circuito 
de leitura anunciado pelos leitores 
inquiridos, no protótipo II
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1

1

1

1

67% 33%

60%

64%

17%

13% 26%

No protótipo colorido 
o elemento dominante é 

a imagem do destaque da 
notícia da Rússia, com 64%  
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do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos ante-
riores. O ponto que parecia mais po-
lémico foi aprovado por 98 por cento 
e pode levar ao reforço da participa-
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Figura 67
Esquema ilustrador do elemento 

dominante no protótipo III – a cores 
e a preto e branco –, que atrai o olho 

dos leitores inquiridos com maior eficácia
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de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma nucle-
ar – uma arma de destruição maciça 
que não terão pejo em usar”, disse.  

Na mais importante reunião dos 
últimos 65 anos na capital federal 
norte-americana participarão chefes 
de Estado e de Governo de quase 50 
países (na foto, chegada da delega-
ção da China).      Mundo, 12

Washington  Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas

PUBLICIDADE

Hoje no Público

As medidas previstas no Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
estão em risco de não ser suficientes 
para alcançar a redução do défice 
orçamental pretendida, o que po-
derá obrigar o Governo a prever um 
esforço de consolidação adicional. 

Esta mensagem vai ser amanhã di-
rigida ao Governo pela Comissão 
Europeia no quadro da sua avalia-
ção sobre o PEC aprovado no fim 
de Março. Para Bruxelas, o objecti-
vo de redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 

com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta 
de decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4

27%

47%

O elemento gráfico domi-
nante no protótipo I é 
o logótipo, representando 
28% das respostas e logo em 
seguida é a imagem 
do destaque da Rússia, 
com 20% de respostas 
dos leitores inquiridos na 
1ª fase. Conclui-se portanto 
que foram seleccionados 
dois elementos visuais com 
presença da cor vermelha.
Quando testada a página com 
ausência de cor, os elementos 
gráficos anteriormente esco-
lhidos são ultrapassados pela 
força da imagem da segunda 
manchete que apesar de ser 
apresentada a preto e branco, 
arrecada 47% das respostas 
do teste da 2ª fase.
Comprova-se assim, a força 
e a importância da cor na 
criação da hierarquia de infor-
mação visual.
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Figura 66
Esquema ilustrador do elemento 
dominante no protótipo I – a cores 
e a preto e branco –, que atrai o olho 
dos leitores inquiridos com maior eficácia
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Questionários conclusões prévias

Da análise dos dados recolhidos nos questionários e respectivos testes 

aos protótipos subtraem-se as sequentes conclusões:

Caracterização sociodemográfica dos leitores e não leitores de jornais

Do universo total de inquiridos, 73% são leitores e apenas 27% não 

tem o hábito de leitura de jornais. Foi necessário inquirir apenas mais 

17 pessoas para se encontrar os 45 leitores necessários para o estudo. 

Pode concluir-se que a maioria da população portuguesa lê jornais.

Os não leitores são maioritariamente do sexo feminino (76%), têm 

menos de 20 anos e possuem o ensino secundário. Recolhem informa-

ção principalmente na internet (76%) e na televisão (71%).

Os leitores de jornais distribuem-se quase equitativamente entre sexo 

feminino e sexo masculino. São pessoas entre os 21 e os 45 anos de 

idade e possuem algum grau de ensino – 45% possui ensino secundário 

ou equivalente e 31% tem licenciatura.

Relação entre leitor e o objecto jornal

São leitores assíduos, com hábitos de leitura diária, principalmente 

durante os dias úteis (60%).

Os resultados obtidos revelaram que os leitores têm o hábito de leitura 

de jornais diários de conteúdo generalista e desportivo, sendo que o 

mais lido é o jornal gratuito Destak (42%). Nos dados recolhidos tam-

bém foi registada a preferência pela leitura do Diário de Notícias, Correio 

da Manhã e Metro (33%) que caracterizam visualmente como jornais 

sérios, jovens, modernos, confortáveis e divertidos.

Conclusões Prévias67%

64%

13%

13%

10%

19

4

4

3

O elemento gráfico domi-
nante neste protótipo é sem 
dúvida a imagem da 2ª man-
chete, com 64% das respostas 
dos inquiridos na 1ª fase. 
O segundo elemento gráfico 
dominante é o título da 2ª 
manchete e o logótipo com 
13% das respostas.
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défice orçamental pretendida, o que 
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Esta mensagem vai ser amanhã diri-
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Para Bruxelas, o objectivo de redução 
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ros do euro “poderá exigir esforços 
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Medidas do PEC 
para reduzir o défice não convencem Bruxelas

Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento em 2013 deverá “exigir esforços adicionais” 
e vê riscos de a economia crescer abaixo do previsto

As medidas previstas no Progra-
ma de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) estão em risco de não ser su-
ficientes para alcançar a redução do 

défice orçamental pretendida, o que 
poderá obrigar o Governo a prever 
um esforço de consolidação adicional.  
Esta mensagem vai ser amanhã diri-

gida ao Governo pela Comissão Euro-
peia no quadro da sua avaliação so-
bre o PEC aprovado no fim de Março.  
Para Bruxelas, o objectivo de redução 

do défice para menos de três por cen-
to do PIB em 2013 com que o Governo  
se comprometeu com os seus parcei-
ros do euro “poderá exigir esforços 

adicionais face aos delineados no 
programa”, insiste mais à frente a pro-
posta de decisão, a que o PÚBLICO  
teve acesso.       Destaque, 3 e 4
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Figura 68
Esquema ilustrador 
do elemento dominante 
no protótipo II, que atrai 
o olho dos leitores inquiridos 
com maior eficácia

análise e interpretação de resultados Questionários

.. 190 ..



Capítulo VII

CONCLUSÕES, CONTRIBUTO
E RECOMENDAÇÕES

8.1 Considerações Finais

8.2 Contributo e Recomendações para Estudos Futuros

28% propõe uma maior limpeza visual, mas se pudessem, alterariam 

primeiramente o conteúdo noticioso. Regista-se também que a maioria 

dos leitores (57%) revela estar satisfeita com o grafismo do seu jornal 

habitual, valorizando principalmente a construção gráfica das notícias.

Papel individual e a inter-relação dos elementos do design gráfico 

na definição de níveis hierárquicos e de atractividade da notícia 

jornalística (circuitos de leitura)

Nos resultados dos testes aos protótipos conclui-se que o tratamento do 

elemento Localização reflecte a importância de cada notícia e orienta a 

ordem de leitura que lhe é predeterminada. No entanto, sem o elemento 

Cor associado, embora sem interferência directa na leitura, o percurso 

altera-se. Conclui-se portanto, que os elementos noticiosos quando sem 

aplicação de cor, decrescem na escala hierárquica de importância visual, 

mesmo quando mantida a sua localização na página.

O percurso adoptado pelos leitores no protótipo com o elemento 

Tipografia hierarquicamente tratado reforçou a importância da colo-

rização de destaques da página que dependendo da cor(es) aplicada(s) 

pode até sobrepor-se visualmente às notícias principais da página.

No entanto, sem a interferência do elemento Cor nas notícias, o leitor 

procura as notícias onde a tipografia ressalta visualmente, não depen-

dendo disso a utilização de uma imagem associada à notícia.

No entanto, no protótipo com tratamento hierárquico do elemento Cor 

isolado, o circuito adoptado pelos leitores revela que há uma inversão 

na ordem correcta de leitura da página entre a manchete e a segunda 

manchete. Contudo, esta ordem de leitura não se pode considerar com-

pletamente incorrecta visto que o recurso de uma imagem associada à 

notícia de segunda manchete revela que o jornal Público teve o propó-

sito de atrair o olho do leitor para esta notícia que com a aplicação de 

cor ganha maior força e destaque visual.

conclusões prévias Questionários
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Conclusões, Contributo e Recomendações considerações finais

Ao longo desta investigação procurou-se reflectir e constar como fun-

ciona e se define a hierarquia visual no âmbito do projecto de design 

editorial, atendendo aos graus de importância dados a cada notícia ou 

mensagem a comunicar.

A selecção dos métodos que suportam esta investigação começou por 

se fundamentar no enquadramento do tema, que se divide na definição 

dos conceitos base implicados, no contexto evolutivo e funcional do 

jornal e no estado da arte.

O percurso evolutivo dos jornais acompanha o do desenvolvimento 

tecnológico das Artes Gráficas. A esta investigação interessam em parti-

cular as implicações para o campo do design editorial – sejam determi-

nadas condicionantes como o formato, suporte, tipografia e imagem –,  

mas também o modo como foram superadas e rentabilizadas enquanto 

recursos de hierarquia e linguagem visual.

Desta abordagem foram clarificados conceitos e principais teorias sobre 

hierarquia de informação visual no projecto de design editorial, apon-

tadas pelos autores consultados e aplicadas por designers e editores de 

arte de jornais de referência em Portugal. 

Os guias de estilo são evidência da coincidência entre a teoria expressa 

pelos autores consultados e a prática da actividade profissional ao 

nível do design editorial. Destaca-se o seu carácter normativo com 

finalidades identitárias, mas sobretudo as orientações que procuram 

garantir a criação de níveis hierárquicos coerentes que permitam 

8.1  Considerações Finais
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Conclusões, Contributo e Recomendações considerações finais

Deste modo comprova-se a hipótese de que “a hierarquia de infor-

mação visual condiciona a ordem de leitura das notícias e pode ser 

definida segundo um desígnio” que é previamente definido com o 

intuito de orientar o leitor.

Os editores de arte seguem uma matriz de comunicação que garante 

coerência sem criar rigidez, fundamentando-se na própria experiên-

cia e criatividade no ajuste e tratamento gráfico da notícia ao espaço 

disponível na página.

Os designers de jornais recorrem principalmente aos elementos: 

Escala, Dimensão e Contraste. Este dado foi crucial para a concep-

ção da investigação activa desta investigação.

Ao nível da selecção das imagens, verificou-se que se persegue aquela 

que forma mais impacto sem transpor os limites que possam com-

prometer a identidade do mesmo jornal. Já ao nível do uso de cores, 

verificou-se que o critério depende de uma gama ou paleta cromática 

associada a cada jornal, mas que não é alheio a questões de contraste 

e semântica.

Estas premissas foram testadas e comprovadas através da observação 

directa das primeiras páginas dos jornais Diário de Notícias, Público e i, 

explanados no capítulo V. Esta análise de casos de estudo diferenciados 

foi possível pela definição de métodos e critérios de observação, permi-

tindo retirar as seguintes conclusões:

- Regista-se uma tendência para os formatos mais pequenos;

- A grelha dos jornais assenta, por norma numa estrutura de cinco colu-

nas verticais e uma horizontal no topo, que corresponde ao cabeçalho 

da página;

- O local da primeira página destinado aos logótipos é sempre no topo, 

evidenciando costumes de manuseio ou exposição ;

- Recorre-se a telas/fundos de cor para unificar graficamente uma 

notícia;

- Os valores e o posicionamento gráfico de cada jornal não impedem 

  Regista-se uma tendência para os formatos mais pequenos;

   A grelha dos jornais assenta, por norma numa estrutura de cinco 

colunas verticais e uma horizontal no topo, que corresponde ao 

cabeçalho da página;

  O local da primeira página destinado aos logótipos é sempre no 

topo, evidenciando costumes de manuseio ou exposição ;

  Recorre-se a telas/fundos de cor para unificar graficamente 

uma notícia;

  Os valores e o posicionamento gráfico de cada jornal não impe-

dem que a hierarquia visual seja realizada com sucesso;

 considerações finais Conclusões, Contributo e Recomendações

estabelecer um código gráfico rapidamente descodificável pelo leitor/ 

receptor da mensagem.

Constatou-se que embora os jornais variem no formato, periodicidade 

e conteúdo devem contemplar diversos níveis e velocidades de leitura 

adequados ao tempo e perfil do leitor. Cabendo aos designers e editores 

de arte a definição do circuito de leitura comunicado/subentendido 

com o recurso à hierarquia de informação visual.

Com base na literatura, nas entrevistas e na observação directa conclu-

ímos que os guias de estilo são essenciais à vigência temporal coerente 

do código gráfico do jornal, em especial ao nível da hierarquia de infor-

mação visual.

Os primeiros capítulos permitiram identificar os recursos gráficos espe-

cialmente implicados no processo de definição da hierarquia visual, 

como o Contraste e a diferença de Escalas entre os elementos como a 

Cor, o Tamanho e a Localização, para criar um centro óptico privile-

giado e os demais níveis sequenciais de leitura designados.

Através de entrevistas aos directores e editores de arte responsáveis pelo 

design de jornais diários de referência, procurou indagar-se sobre o 

modo como os valores e a linha editorial de cada jornal se transposta 

para o projecto de design. Em todos os casos foi notória a intenção de 

que cada projecto gráfico de jornal assente em características concep-

tuais, gráficas e jornalísticas que o individualizem, diferenciem e que 

criem um elo forte com o respectivo público-alvo, procurando suprir 

as suas necessidades. Denota-se aqui a importância do relacionando do 

design gráfico com o posicionamento dos jornais. 

Em diversas questões constatou-se que os entrevistados referiram a 

necessidade de tratar os elementos gráficos da perspectiva jornalística, 

razão pela qual começam por definir uma hierarquia visual prévia à 

elaboração da primeira página do jornal. Tal definição de um circuito 

e leitura pretende orientar os olhos do leitor em função da relevância 

dada às várias notícias, mas também atendendo às expectativas e con-

dições de legibilidade e leiturabilidade do próprio público-alvo. 
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Conclusões, Contributo e Recomendações considerações finais

Mostram-se portanto satisfeitos com o grafismo dos jornais, indicando 

que o design de jornais está num bom caminho.

No que diz respeito aos testes aos protótipos realizados junto dos leito-

res de jornais é possível obter as seguintes conclusões síntese:

  Numa primeira página a cores, os elementos com presença da cor 

vermelha atraem o olho humano com maior eficácia e rapidez. A este 

facto não será alheio o facto de se tratar de uma cor quente.

   Comprova-se aqui a importância e a força do elemento Cor 

(nomeadamente vermelho) como poderoso elemento criador de 

hierarquia visual.

   A repetição do teste com uma página monocromática (numa escala 

de cinzas), permite aferir resultados hierárquicos distintos, agora com 

uma clara valorização especialmente orientada por contrastes e tama-

nhos, seja um título dominante ou uma imagem. Destaca-se o facto 

de que enquanto nas versões em quadricromia os elementos mais valo-

rizados se situarem na parte superior da página, nas versões mono-

cromáticas deu-se uma descentralização dos pontos ópticos, levando 

o leitor a valorizar notícias localizadas a baixo do centro geométrico. 

Aqui está patente o deslumbramento implícito à actividade profissional 

de designer editorial.

  Constata-se que a relação equilibrada de Tamanho, Posição e Cor 

permite definir hierarquia de informação visual capaz de orientar o 

olho humano pela ordem que se predestina aquando da concepção da 

primeira página de jornal.

  Verifica-se igualmente o potencial comunicacional e funcional que existe 

quando graficamente se reforça o sentido semântico da mensagem escrita.

Do estudo extraem-se directrizes de apoio ao desenho de uma primeira 

página de jornal, aplicando-se igualmente ao desenho de qualquer 

página que se pretenda comunicativa/transmissora de uma mensagem.

Conforme observado, a manipulação dos elementos gráficos tem impli-

cações na percepção da hierarquia visual. Assim, considera-se compro-

vada a hipótese desta investigação, pois “a hierarquia de informação 

visual condiciona a ordem de leitura das notícias e pode ser definida 

segundo um desígnio”.
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que a hierarquia visual seja realizada com sucesso;

- Geralmente, o módulo da manchete é o que ocupa maior área de 

mancha útil da primeira página;

- O impacto da manchete é proporcional ao espaço que lhe é dedicado 

e diminui com o aumento de outras notícias de primeira página;

- A imagem colorida é valorizada, registando-se apenas excepção quando 

a monocromia pode ajudar a reforçar o sentido da mensagem;

- Há uma predominância da composição gráfica de leitura vertical nos 

módulos das notícias;

- Os elementos que captam com maior eficácia o olho humano são o 

gótipo, os títulos e as imagens.

Ao nível da investigação activa, constatou-se que não obstante a hie-

rarquia visual possa ser redefinida ou condicionada pelo interesse do 

leitor em determinadas notícias, os elementos mais valorizados ao nível 

do design conseguem criar sequência de leitura e são visualizados num 

primeiro momento.

A dimensão dos elementos gráficos prova ser de grande relevância para 

a valorização dos graus de importância de cada componente, superando 

a localização no campo.

Com base na amostra definida, os leitores de jornais distribuem-se 

quase equitativamente entre sexo feminino e sexo masculino. São pes-

soas entre os 21 e os 45 anos de idade e possuem algum grau de ensino 

– ensino secundário ou licenciatura.

Geralmente, os leitores têm o hábito de recurso assíduo aos jornais 

– maioritariamente nos dias úteis –, registando-se a preferência por 

jornais diários de conteúdo generalista e de desporto. 

Relativamente ao grau de satisfação com o projecto gráfico, em especial 

ao nível das notícias, imagens, primeira página e cores, a maioria dos lei-

tores revelou que não alteraria nada no grafismo do seu jornal habitual. 

Os restantes enunciaram principalmente que procurariam uma maior 

simplificação visual.

   Geralmente, o módulo da manchete é o que ocupa maior área 

de mancha útil da primeira página;

   O impacto da manchete é proporcional ao espaço que lhe é 

dedicado e diminui com o aumento de outras notícias de pri-

meira página;

   A imagem colorida é valorizada, registando-se apenas excep-

ção quando a monocromia pode ajudar a reforçar o sentido da 

mensagem;

    Há uma predominância da composição gráfica de leitura vertical 

nos módulos das notícias;

   Os elementos que captam com maior eficácia o olho humano 

são o logótipo, os títulos e as imagens.
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manchete a constar na página a ser publicada no dia seguinte. Segue-se 

a concepção da capa, designada ao designer/editor de arte do jornal 

responsável pela mesma. Depois de projectada e validada a página, é 

gravado um documento em formato PDF e enviado para a gráfica onde 

o jornal será impresso. Neste caso específico, o jornal será impresso 

numa máquina de impressão de revistas.

Os condicionalismos encontrados ao longo do processo investigativo 

assentaram principalmente na escassez de bibliografia portuguesa sobre 

design de jornais e primeiras páginas. Pretende-se que a presente inves-

tigação contribua para encetar novos caminhos de reflexão e teorização 

sobre o tema. Para futuras investigações recomenda-se o teste de prie-

miras páginas de jornais reais junto dos respectivos públicos. 

Tal como ocorreu nesta investigação, recomenda-se o estudo isolado 

e integrado dos diversos factores que têm influência na definição 

da hierarquia visual e que são a matéria/ferramenta principal do 

design editorial.

A persecução do rigor e utilidade dos dados que conduziu este projecto 

de investigação originou uma metodologia que se julga pertinente a 

futuros estudos. Por sua vez, as futuras investigações podem prestar 

um novo contributo através da integração de ferramentas como o 

Taquitoscópio ou softwares específicos de Eye Tracking.

Após validação do documento produzido, pretende-se a disse-

minação do estudo através da publicação de artigos em revis-

tas de design portuguesas e estrangeiras tais como as revistas 

Convergências, Educação Gráfica ou dDiseño tal como em blogues 

e sites que garantam a difusão e credibilidade dos dados junto da 

comunicade do design.

É objectivo da disseminação a melhoria contínua do processo de 

investigação, bem como o contributo directo na reflexão sobre o 

tema e no apoio da prática profissional em design editorial.

Através dos testes baseados nos protótipos, verificou-se que a impor-

tância da notícia não depende exclusivamente do conteúdo verbal, mas 

também se deve ao modo como esta é graficamente comunicada.  

A evidência da importância do estudo da hierarquia visual é notória em 

especial para a área do design de comunicação, enquanto criadora de 

valores, princípios e conhecimento para a sociedade. Esta investigação 

veio definir directrizes orientadoras do processo de tratamento de uma 

página, contribuindo para o desenvolvimento desta área do ponto de 

vista do design, visto que a maioria dos dados existentes são empíricos 

e não foram realizados testes que os comprovem.

Durante a conclusão do processo investigativo, a investigadora teve 

oportunidade de participar no processo de elaboração de uma primeira 

página do jornal  i (vid. capa em anexo – anexo A). Esta observação 

directa tem especial relevância por ter permitido observar a prática de 

alguns princípios identificados no presente projecto de investigação e 

por se tratar do diário premiado pela Society of Newspapers Design como 

o "jornal mais bem desenhado do mundo”.

O processo de concepção de primeira página do jornal i é iniciado por 

uma “reunião de capa”, onde estão presentes o director e subdirector do 

jornal, bem como os responsáveis pela primeira página do jornal. Nesta 

reunião revelam-se os títulos a constar na primeira página e o destaque 

com que cada um deve ser comunicado. Define-se portanto, qual será a 
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Glossário

Antetítulo – título secundário de uma notícia de imprensa escrita.

Breves – São notícias que não ultrapassam os 500 caracteres, num estilo 

rápido, quase telegráfico.

Cabeçalho – Informações gerais e obrigatórias sobre a publicação. Inclui 

número da página, título e data da publicação.

Caixa Alta – Letras maiúsculas.

Caixa Baixa – Letras minúsculas.

Capa – Primeira página de jornal.

Circuitos de leitura – circuito percorrido pelo olho do leitor ao longo 

da página.

Coluna – Espaço em que se divide verticalmente a grelha de composição 

de uma página. 

Comunicação visual – Transmissão de informação por meios de signos 

visuais perceptíveis pelo olho humano.

Corpo de letra – Tamanho da letra ou caracter, medido em pontos 

tipográficos.

Design gráfico – Disciplina que se ocupa da resolução de problemas de 

comunicação através da seleccção adequada dos signos gráficos intersubjec-

tivos partilhados por emissor e receptor. 

Director de design/arte – Responsável pela definição, conceito e gestão do 

projecto e equipa de design e paginação editorial.

Entrada/ Lead – Abertura da notícia.

Face-lift – No domínio do design, aplica-se às pequenas e subtis mudanças 

realizadas na aparência de um produto já lançado no mercado, com o objec-

tivo de dar-lhe novamente uma aparência de novo, ampliando seu ciclo de 

vida comercial. Também denominado por “refrescamento” / restyling.

C

A
B

D

F
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Notícia – Registro dos fatos, de informações de interesse jornalístico.

Paginação – Conjunto de operações utilizadas para dispor títulos, tex-

tos, gráficos, fotos, mapas e ilustrações na página de uma publicação 

ou em qualquer impressão de forma equilibrada, funcional e atraente, 

procurando estabelecer um sentido de leitura que atenda a determinada 

hierarquia de assuntos.

Patilha – Pequeno traço transversal que remata as hastes verticais de 

alguns caracteres. Também denominada por “serifa”.

Segunda manchete – Segunda notícia mais importante, por vezes é 

uma notícia que se pensa que vai vender mais exemplares de jornal, 

mas não pode ser lançada como manchete por questões de posicio-

namento do jornal.

Serifa –Patilha de uma letra.

Subtítulo – Palavra ou frase que complementa o título.

Suplemento – Caderno adicional ao material principal do jornal.

Tipo – Caracter tipográfico.

Tipografia – Em Portugal é tradicionalmente um termo associado à 

impressão por meio de caracteres móveis. Num sentido mais alargado, 

refere-se ao desenho de letras, à sua selecção e organização na página.  

Tiragem – Número de exemplares de uma edição impressos de uma 

só vez.

Título – Palavra ou frase no topo da notícia para chamar a atenção 

do leitor.

Redesign – Introdução de mudanças funcionais e estéticas num pro-

duto existente, de modo a optimizá-lo.

P

S

T

R

NFonte – Conjunto de todos caracteres tipográficos de uma mesma famí-

lia tipográfica compostos pelo alfabeto, sinais de pontuação, números 

e outros elementos.

Goteiras – Espaço entre colunas.

Grelha – Estrutura geralmente ortogonal, onde se compõe texto e ima-

gem para organizar as páginas.

Hierarquia de informação visual – Níveis de importância visual apli-

cados numa página para dar maior destaque ou atractividade visual a 

uma notícia, com o recurso aos elementos da linguagem visual.

Inicial– Primeira letra de cada palavra, verso ou capítulo, que pode 

ser assinalada com maior decoração e ocupar mais que uma linha. 

Chamada também “versal”.

Layout – Estrutura organizacional dos elementos de gráficos na página.

Linguagem Visual –  Conjunto semiestruturado de elementos visuais que 

consistem na base de trabalho do designer: o ponto, a linha, o plano, o volume,  

as variáveis visuais (cor, forma de letra, aspecto, proporção, tom e tex-

tura) que são organizados num espaço físico para criar efeitos ópticos 

de representação e, dessa forma, comunicar ideias, sentimentos ou emo-

ções a uma audiência.

Logótipo – Representação gráfica do nome do jornal por meio de letras 

desenhadas ou organizadas de forma particular.

Mancha útil – Conjunto de texto/imagem da página, constituindo a 

parte desta impressa.

Mancha tipográfica – Conjunto de texto da página.

Manchete – É o título principal que indica a notícia mais importante 

do jornal e graficamente mais destacado.

Margem – Espaço branco que envolve a mancha útil. Podem distinguir-

-se quatro margens: cabeça ou superior; pé ou inferior; de corte ou 

exterior; de lombo ou interior.
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Apêndices apêndice A

Identificação

Nome do jornal

Nome do entrevistado

Cargo do entrevistado

Há quantos anos colabora no jornal?

Já desempenhava estas funções anteriormente?

Dados sobre o jornal

Quais os principais públicos do jornal?

Como se posiciona e quais os traços mais distintivos do jornal?

Quando foi feito o projecto gráfico em vigor ou de eventual 

redesign posterior?

De quem é a autoria do design do jornal?

Design do jornal

Qual o formato do jornal e porquê?

Qual o papel e a gramagem utilizados? 

Considerando os vários níveis hierárquicos, quais são as fontes utilizadas 

no jornal?

São fontes exclusivas, adaptadas ou simplesmente adquiridas a um 

type designer?

O jornal tem um guia de estilos gráficos que assegure a coerência 

do mesmo?

Num jornal qual é a relação do design gráfico com o seu posicionamento?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 

12.

13.

14.

15.

Guião das Entrevistas
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jorge silva 

entrevista

é proprietário e director criativo 
do conceituado atelier de design 

editorial silva!designers. 
Com a sua vasta experiência 

neste ramo, foi director de arte 
dos jornais “Combate” (1978-

2003) e “O Independente” 
(1991-2000). Exerceu o mesmo 

cargo nas revistas “20 Anos” 
(1997-1998), “Ícon” (2000-

2001), “Pública” (2002-2004) e 
nos suplementos “Y” e “Mil 

Folhas” do jornal “Público” 
(2001-2004) tendo sido também 
responsável pelos seus projectos 
editoriais, com os quais ganhou 

diversos prémios. Após funda-
ção do seu atelier, em 2001, tem 
sido o director de arte de todas 
as revistas que se trabalham no 

atelier: “Lx Metrópole”, “LXF”, 
“Agenda Cultural de Lisboa”, 

“Companhias”, “Ler”, “Adufe”, 
“Alice”, “Arquitectos”, entre 

muitas outras publicações. Em 
paralelo, nos últimos três anos 

foi director de arte da 
editora “Leya” (2008-2010). 

Tendo já uma longa experiência no 
design de edições periódicas, que dife-
renças assinala entre o projecto gráfico 
de uma revista e o de um jornal?
Podemos dizer que o jornal é muito 
mais agradável e interessante de 
fazer porque se conseguem resulta-
dos com recursos mais simples. Essa 
é uma grande diferença. Pode pare-
cer um pouco estranho e paradoxal 
mas eu ganhei muito mais prémios a 
fazer jornais do que a fazer revistas.  
Por uma razão muito simples: as con-
dições técnicas do jornal (formato e 
papel), permitem abordagens mais 
informais, com dimensões mais gene-
rosas (mesmo sendo tablóide), que a 
revista não apresenta. Uma revista feita 
em papel couché tem um leque de com-
petidores e de referências de compara-
ção muito mais apurado. Especialmente 
com aquilo que se faz lá fora, torna-se 
muito mais penalizador para as revis-
tas portuguesas do que para os jornais.  
E portanto, eu sempre consegui melho-
res resultados em jornais do que em 
revistas. Ou seja, 

é muito mais fácil surpre-
ender um leitor num jornal 
do que numa revista. 

Digamos que apesar de tudo, os jornais 
permitem uma escala de divulgação 
muito maior do que as revistas, que em 
Portugal, são endemicamente débeis e 
vulneráveis. Não conseguem grandes 
tiragens. Os jornais, apesar de tudo, 
têm uma expressão maior. Do ponto 
de vista do grafismo, de facto, a ques-
tão da escala é interessante, mas tam-
bém importam a surpresa e o contexto.  
A mesma imagem, o mesmo título, 
numa revista, não têm o mesmo efeito 

que num jornal. Tem a ver essencial-
mente com a maneira como o leitor 
recebe essa informação e aprecia o meio 
físico que está a ler.
Tem também a ver com o suporte, 
o papel…
Sim, também tem a ver com o papel. 
Para sintetizar, 

o meio é a mensagem

que é uma velha máxima, dos anos 
60/70. Mais do que aquilo que se repre-
senta, é a maneira como se representa. 
E aqui na “maneira” está também o 
objecto ou o veículo de informação. 
Uma revista tem uma respiração e um 
tempo de leitura diferentes de um jor-
nal. É normal que um artigo de uma 
revista tenha uma abertura generosa e 
depois se arraste, penosamente às vezes, 
ao longo de páginas e páginas no inte-
rior da revista. A capa da revista tende 
a ser um poster. Já a primeira página de 
um jornal, principalmente se for um 
jornal de notícias (semanal ou diário) 
é uma montra de novidades e de notí-
cias breves e portanto, é uma espécie 
de resumo do que se passa lá dentro. A 
revista normalmente não faz isso. Até 
me posso atrever a fazer uma revista 
como a “Adufe” que não tem rigorosa-
mente nada escrito na capa, a não ser o 
cabeçalho. Portanto, não tem nenhuma 
notícia ou nenhuma informação sobre o 
interior. No entanto, para esta nova fase 
da “Agenda Cultural de Lisboa”, fiz ques-
tão que a capa não fosse um mero poster 
decorativo mas sim uma capa informa-
tiva. Tem um recurso a uma coluna de 
pequenas notícias abreviadas que são 
tipicamente um recurso de primeira 
página de jornal diário ou semanário.  
Há um tempo de leitura diferente. ...
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A primeira página

No caso da primeira página do jornal,  quais as regras básicas utilizadas 

no design da 1ª página do jornal?

Quais os critérios de selecção das imagens para a primeira página?

Considera que a hierarquia de informação visual (níveis de importância) 

condiciona a percepção da notícia?

Que recursos gráficos usam para criar a hierarquia da informação? 

E qual a sua relação com a notícia escrita e fotográfica?

Na sua opinião, quais são os elementos gráficos mais importantes num 

jornal para criar hierarquia na informação / destaque?

Tem sempre em conta que do tratamento desses elementos resulta o 

guia que orienta os olhos do leitor pela ordem que se pretende que as 

notícias sejam lidas?

Qual a articulação entre a função e a estética, aquando da definição da 

hierarquia visual?

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. 



.. 222 .. .. 223 ..

o “O Independente” e o “Semanário”, 
entre outros. Ainda hoje o “Expresso” 
tem uma posição muito confortável 
porque tem sabido renovar-se editorial e 
graficamente com bastante inteligência. 
De tal maneira, que é provavelmente 
o jornal português mais premiado nos 
últimos anos.  
Os jornais estão muito melhores, mesmo 
que copiando ou adaptando modelos 
que existem noutros jornais, nomea-
damente em Espanha e em Inglaterra.  
Que são áreas de influência muito directa.  
Os Estados Unidos aqui não têm muita 
influência porque têm broadsheet’s ou 
berliner’s muito sofisticados, mas sem 
equivalência àquilo que se passa aqui. 
Portanto, digamos que a nossa influ-
ência é muito mais europeia, nomea-
damente da Espanha, e que tem uma 
imprensa bastante vigorosa, com muita 
qualidade. É por norma o segundo país 
mais premiado no mundo a nível de jor-
nais, graças a títulos como o “El País” e 
o “El Mundo”.  O primeiro é os Estados 
Unidos. Eu próprio tive a minha fase 
espanhola na criação do “Y” e do “Mil 
Folhas” onde recebi alguma influência 
dos suplementos espanhóis equivalen-
tes. Não tanto ao nível do grafismo mas 
principalmente na maneira como eles 
apresentam as notícias, como mostra-
vam as coisas com muita energia, vibra-
ção e espectáculo.
O panorama português melhorou 
muito com a ajuda de projectos fei-
tos por estrangeiros, nomeadamente 
ateliers espanhóis que hoje são predo-
minantes em Portugal. Depois, numa 
escala menor mas apesar de tudo 
importante, 

há alguns designers portu-
gueses com muita qualidade, 
como é o caso de Henrique 
Caiatte, Luís Silva Dias, Vasco 
Ferreira, entre outros. 

Ou seja, Portugal tem qualidade e tem 
a capacidade de fazer tão bem quanto o 
que se faz lá fora. A pequenez do nosso 
mercado é que é o problema. De resto, 
numa espiral ascendente que começou, 

primeiro com o “DN” e com a sua revista 
“ADN”, depois com o “O Independente”, 
em seguida com o “Público”, seguido 
do “Expresso”. Portugal habituou-se a 
concorrer em certames internacionais 
e conseguiu, na segunda metade dos 
anos 90 e ao longo deste século, uma 
posição interessante na qualidade e no 
reconhecimento internacional do valor 
do design dos seus jornais e revistas.  
É o caso da revista “Egoísta” e também 
do jornal “i”. Mas infelizmente estamos 
no fim da linha, os jornais estão exaustos. 
Hoje em dia não são importante para as 
novas gerações. A própria publicidade 
canaliza os seus magros budgets para 
outras plataformas e portanto, tudo isto 
faz com que a imprensa seja muito vul-
nerável e seja quase difícil de sustentar a 
imprensa em papel.
Em matéria de design editorial e gráfico, 
estamos no bom caminho e só é pena os 
tempos estarem a correr contra nós. 
Teria sido mais eficaz se tivéssemos 
feito isso antes?
Não podíamos, provavelmente porque 
tínhamos um historial muito pobre de 
jornais nas décadas anteriores e pagámos 
esse preço. Ou seja, quando estávamos a 
florescer era exactamente na altura em 
que a “festa” estava a acabar e já não 
havia dinheiro para sustentar esses “ele-
fantes brancos” que são os jornais diários 
e semanários como nós os conhecemos. 

Considera que há um cuidado dife-
rente no tratamento de um projecto 
gráfico de um jornal diário para um 
semanário? Qual(ais)?
À partida sim. Pode haver um semaná-
rio que se pareça com um diário como 
pode haver um diário que se pareça com 
um semanário. Geralmente, os diários 
acabam por conter revistas semanais 
como acontece no “Público” com o 
“Y”. Ou seja, os jornais diários tam-
bém precisam desse complemento que 
faz a leitura ser mais lenta, mais forma-
tiva do que informativa e descartável.  
Os jornais não são só o caderno princi-
pal. Embora seja ele que oriente todo o 
jornal. Geralmente, a cúpula dirigente 
pertence à área das notícias e da edito-
ria política. As revistas são feitas muitas 

vezes para angariar publicidade. À per-
gunta se a primeira página de um diá-
rio, é diferente da primeira página de um 
semanário: sim; mas se compararmos o 
“Expresso” com o “Diário de Notícias” 
ou o “Público” e não vemos grandes dife-
renças. Usam a mesma lógica de infor-
mação. Mas podemos dizer que 

   a informação de um diário 
é mais directa. 
Tem que ser mais espectacular, ou 
seja, como acontece nos tablóide’s bri-
tânicos, alemães e espanhóis, e por 
tablóide fala-se, não só do tamanho, 
mas fala-se também do tipo de jorna-
lismo, mais sensacionalista (como o  
“24 Horas” e o “Correio da Manhã”). A 
notícia do diário tem que gritar mais que 
a do parceiro. Há mais fidelidade nos lei-
tores dos semanários, do que nos diários.
Mas então quer dizer que há mais com-
petitividade entre os diários do que 
entre semanários…
Sim, sem dúvida. Mas por cima disso 
há hábitos de leitura e fidelidades.  
Se olhamos para as primeiras páginas do 
“Expresso” e para as primeiras páginas 
do “Diário de Notícias” ou do “Público” 
não encontramos grandes diferenças. 
Teoricamente podíamos dizer que o 
semanário tem uma leitura mais lenta, 
mas não, eles são capazes de fazer aquilo 
que é típico de um diário. Exemplo: o 
destaque gráfico não ser a notícia prin-
cipal. O “Expresso” é capaz de fazer isso: 
dá-nos uma manchete de título que não 
tem nenhuma fotografia e depois a foto-
grafia interessante é dada numa segunda 
manchete. Qualquer deles, semanários 
ou diários, fazem isso. De certa forma o 
“Expresso” é um diário ao sábado. Tem 
mais informação e mais crónicas, tem 
resumos elaborados que apresentam mais 
opinião. Um jornal semanário tem ten-
dência para ser mais opinativo, com mais 
âncoras na opinião. Um dado curioso: 
quando fui convidado para ser director de 
arte do “Público”, soube que se tinha feito 
um estudo há pouco tempo e o resultado 
era que as pessoas dedicavam em média  
11 minutos à leitura do “Público”. É muito 
pouco para tudo o que o jornal publica....
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Do ponto de vista gráfico, o jornal 
é muito mais agradável de trabalhar.  
É mais espectacular. 
Uma questão marcante do meu trabalho 
no design editorial, para um director de 
arte de jornais ou de revistas, é enten-
der o texto e ser capaz de o manipular 
ao nível a que os editores o fazem. Uma 
boa parte do meu trabalho e da minha 
capacidade de influenciar os jornais e as 
revistas por onde passei, foi esse enten-
dimento e essa capacidade de várias vezes 
alterar os títulos, de os fazer ou refazer e 
exigir que fossem feitos de outra maneira.  
Tenho a capacidade, que aplico também 
noutros trabalhos, de condicionar a 
mensagem escrita. Obviamente, sempre 
dentro da perspectiva do jornal. Aprendi 
isso no “Independente”. 

O que considera mais determinante 
num projecto gráfico de um jornal?
Ter um briefing claro daquilo que é pre-
ciso fazer. Mas a maior parte das vezes 
esse briefing não existe. Geralmente, é 
preciso recriar o briefing. Quando eu 
digo refazer o briefing, obviamente que 
não quero alterar o estatuto editorial do 
jornal nem alterar o programa edito-
rial de informação; quero transformar 
esse programa num projecto de design 
editorial. Devemos visualizar a relação 
entre a informação escrita e a informa-
ção gráfica. O que é fundamental para 
um projecto.
Tem que haver rupturas. Tem de haver 
entendimento daquilo que é hoje em 
dia o papel de um jornal e dos seus lei-
tores. Por isso é que aparecem projec-
tos como o “i”, que é um jornal exem-
plar porque quebrou algumas regras e 
alguns estereótipos.  
Ou seja, é preciso surpreender o leitor 
mas continuando a dar-lhe aquilo que 
é importante num jornal. A notícia que 
se escolhe como manchete também faz 
parte do ADN do jornal. Portanto, não 
podemos fazer o que queremos num jor-
nal porque há pelo menos uma matriz 
que temos de cumprir. De certa maneira, 
a orientação ideológica ou até política de 
um jornal também nos impede muitas 
vezes de fazer certas coisas. Ao contrá-
rio do que possa parecer, um jornal de 

direita pode ser mais inovador e criativo 
que um jornal de esquerda, em termos 
de informação ou design. As diferenças 
hoje estão muito atenuadas mas nos anos 
80 e princípios de 90, era possível acon-
tecer. A imprensa de direita, com o “ O 
Independente”, era mais criativa e mais 
espectacular que a de esquerda. Porque 
era contra o sistema existente. Tudo isso 
faz diferença. 
Não há nenhuma minuta que possamos 
preencher e que depois dá certo na prá-
tica. A comunicação é uma actividade 
muito sensível que depende obviamente 
da formação cultural não só do país, do 
mercado, mas também dos intervenien-
tes: o público, as fontes de informação, 
as instituições e todas as classes directa-
mente ligadas à produção de conteúdos 
de informação, quer sejam designers, 
fotógrafos, jornalistas ou editores. É um 
organismo vivo, complexo.
A verdade é que o mundo da comuni-
cação é muito sofisticado e às vezes as 
coisas falham ou têm êxito sem prece-
bermos bem porquê. Não é facilmente 
explicável. 

Todos os meios de comu-
nicação têm o seu tempo.  
E muitas vezes não é possível 
prolongar esse tempo de uma 
forma artificial, nem à custa 
do grafismo. 

Portanto, um jornal é, como disse, um 
organismo vivo que pode ter várias vidas. 
Pode renascer mas geralmente tem um 
apogeu e tem também um declínio e 
a morte. Vemos por aí jornais que se 
arrastam durante anos apenas para servir 
lobies económicos e políticos. Os jornais 
por vezes fazem-se à sombra de certos 
fenómenos de comunicação, modas 
e tendências, ou emergência de novas 
classes, mas depois obviamente têm um 
limite. E não há milagre nenhum que 
permita manter-se para além disso. Não 
faz sentido aparecerem antes, nem faz 
sentido sobreviverem depois. Um jor-
nal, também pode servir de porta-voz, 
de bandeira e de referência para um 
país, uma classe, uma região, clube, um 

partido, contexto político e social con-
creto. Por isso, é que os jornais aparecem 
quando têm que aparecer mas já não 
desaparecem quando devem desaparecer. 
É difícil matar um jornal. Ganham um 
papel no universo cultural onde as pes-
soas se revêem e portanto torna-se difícil 
matar essa referência.
Para um director de arte é muito impor-
tante saber o percurso todo que o jornal 
faz depois de sair das nossas mãos, até às 
mãos do destinatário final que é o leitor.
E costumam fazer estudos e questioná-
rios aos leitores?
Geralmente sim mas não somos nós que 
os fazemos. Num país como os Estados 
Unidos ou numa empresa transnacio-
nal era possível as empresas criadoras 
do design editorial podem fazer esses 
estudos. Mas, por norma, quem os faz 
são os grupos de comunicação, ou seja, 
o próprio jornal. Os grandes jornais 
fazem-nos regularmente. São inquéritos 
relativamente tipificados com recurso a 
focus groups. É sempre feito um estudo 
quando se lança um jornal. Não há 
nenhum jornal que apareça sem que o 
grupo de comunicação faça esse estudo. 
A não ser que haja uma exigência da 
sociedade civil a pedir um jornal que já 
se sabe que vai dar certo. 
Como tem visto a evolução do design 
dos jornais com os seus facelift’s e 
redesign’s? Nota de facto uma melhoria?
Noto, sem dúvida. Portugal tem um per-
curso bastante estranho e exótico num 
contexto internacional, porque viveu 
uma ditadura pobre e cinzenta, e que 
terminou em 1974. Fomos assistindo a 
ondas de renovação e de mudança na 
imprensa portuguesa. O “Público” é um 
extraordinário exemplo disso, as revistas 
femininas e as masculinas também. Tem 
havido sempre uma grande renovação. 
Há jornais que são verdadeiros fenóme-
nos, como é o caso do “Expresso” porque 
não é normal os semanários terem tanta 
importância como tiveram sempre em 
Portugal. Mas isso deveu-se ao facto de, 
antes do 25 de Abril, os diários serem 
muito precários. Foi o que fez aparecer 
o “Expresso”, e atrás do “Expresso” veio 
o “Jornal” e depois veio 
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porque, como os designers sabem, o 
público por vezes é muito ingrato.  
Há obviamente uma preocupação de 
articulação mas essa sintonia não é 
mecânica. É uma sintonia que temos 
que respirar e entender porque também 
fazemos parte desse público. Também 
somos protagonistas do nosso tempo, 
tal como eles. 

Quais as regras básicas utilizadas no 
design da 1ª página de um jornal?
Primeira regra: quebrar as regras.  
Há uma matriz de comunicação que tem 
a ver com o ADN do jornal em maté-
ria geracional, ideológica, até política, 
muitas vezes, e é isso que a determina. 
Portanto, as regras básicas têm a ver 
com o cumprimento desse programa 
de comunicação, quer gráfico, quer edi-
torial. Quando fiz o projecto do “Mil 
Folhas” e do “Y” pediram-me exacta-
mente para não fazer aquilo que aconte-
cia no resto do jornal que era a excessiva 
previsibilidade, com os títulos sempre 
no mesmo sítio e do mesmo tamanho.  
No “Y” e no “Mil Folhas” daquele tempo, 
não existia um título igual a outro.  
A fonte era sempre a mesma, mas com 
uma variação muito grande. Ou seja, 
temos um conjunto de variáveis, e é o 
jogo dessas variáveis que é importante. 
Também não podemos variar tudo. 
Temos de concentrar para depois diver-
gir numa espécie de duplo funil simé-
trico. Aqui no atelier, esse problema 
também se coloca todos os dias: o que é 
que podemos diferenciar sem descarac-
terizar o jornal mas de maneira a manter 
um caos criativo que é importante para 
as pessoas reconhecerem o jornal como 
objecto criativo. No “Mil Folhas” a fonte 
era sempre a mesma mas o tamanho, as 
relações de escala, a disposição espacial 
dos vários elementos era completamente 
variável. Enquanto que no caderno prin-
cipal do “Público” não exitiam as varia-
ções que víamos nos dois suplementos. 
Quando recebemos imagens fantásticas 
das editoras discográficas ou dos distri-
buidores de cinema isto é um problema, 
porque arriscamo-nos a que no jornal 
concorrente do dia seguinte também 
apareça a mesma imagem. E a questão é 

o que fazemos para ser diferente. Há nes-
tes casos uma oportunidade para criar. 
Resumindo: quebrar as regras e estudar 
as variáveis que têm de ser respeitadas e 
as que têm de ser desrespeitadas.

Quais os critérios de selecção das ima-
gens para uma primeira página?
Temos milhões de imagens à nossa volta. 
O primeiro critério é: tentar criá-las, o 
que significa uma mais-valia para o pró-
prio jornal. Portanto, 

devemos criar diferença e 
valor acrescentado com uma 
imagem própria, criada no 
jornal. 

Se não acontecer, ou mesmo aconte-
cendo, temos de escolher as mais espec-
taculares e surpreendentes. Ou seja, com 
originalidade. E criar alguma coisa que 
seja capaz de despertar um mínimo de 
emoção e atenção no leitor. Porque na 
realidade, a maior parte das fotografias 
que vemos hoje em dia num jornal não 
têm grande interesse. Se lá não estives-
sem, provavelmente nós nem dávamos 
por falta delas. Temos tantas imagens na 
cabeça que raramente uma nos impres-
siona. Mas às vezes ainda se consegue. 
Obviamente se for uma imagem muito 
bizarra ou muito violenta isso é possível. 
É preciso despertar um mínimo de 
emoção. Essa é a razão pela qual os jor-
nais, a maior parte deles, tanto sema-
nários como diários, divergem a foto-
grafia em relação à manchete noticiosa.  
A manchete tem geralmente um título 
maior, está isolado e a fotografia é uma 
segunda manchete; é um olhar dife-
rente. Obviamente que darão a man-
chete que seja mais importante para os 
seus leitores, para o seu público, mas 
precisam de facto de criar um espaço 
de leitura visual, porque já não se fazem 
jornais só com letras. Há uma enorme 
preocupação com a imagem mas sempre 
que possível é melhor nós criarmos essa 
imagem. É o mais importante, o cami-
nho mais estimulante mas também o 
mais difícil.

Considera que a hierarquia de infor-
mação visual (níveis de importância) 
condiciona a percepção da notícia?
Sim, 

nós conduzimos o leitor. 
Se virmos um jornal desportivo diário, 
vamos encontrar uma coisa muito engra-
çada que não era comum há uns anos 
atrás: as notícias são muito curtas. É um 
caos organizado com a quantidade 

de tabelas, 
de gráficos, 
de títulos, 
de nomes, 
de fotografias 

que entram naquelas páginas. É um 
modelo de leitura muito rápida,  em 
que os vários tipos de informações vão 
conduzindo a leitura. Se tivermos uma 
página toda preta e uma pinta branca 
num sítio qualquer, os olhos vão para 
lá. O que se pode dizer sobre isso, é que 
hoje em dia, dada a quantidade imensa 
de informação que temos noutros supor-
tes e o pouco tempo que temos para ler 
o jornal, é bom que os designers, os jor-
nalistas e os editores se unam para dar a 
informação em níveis de absorção mais 
rápida e mais lenta, de uma forma muito 
clara. Ou seja, se eu quiser que o leitor 
leia uma coisa primeiro, eu tenho que 
ser claro em relação a isso. Através de 
algumas variáveis: o tamanho ou escala, 
o contraste, a cor, etc.

A que recursos gráficos recorre para 
criar a hierarquia da informação ou 
níveis de importância? 
À escala, dimensão e contraste. Contraste 
de claro-escuro, grande-pequeno. E tam-
bém na tipografia. Geralmente aplicam-
-se famílias (famílias de tipos) completas, 
com itálicos, finos, médios, semi-bolds, 
bolds, e portanto também podemos usá-
-los para dosear a informação como qui-
sermos, mesmo sendo sempre a mesma 
fonte.

E qual a relação destes recursos com a 
notícia escrita e fotográfica?
Geralmente, a espectacularidade foto-
gráfica de um jornal desportivo é maior ...
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Foi também por isso que os títulos se 
tornaram mais descritivos…
Sim, mas isso também tem a ver com 
a matriz que o “Público” tem, muito 
informativa, muito séria. Ao contrário 
do “O Independente” que fazia troca-
dilhos e piadas com títulos bastante 
curtos, por vezes com apenas uma ou 
duas palavras.
Mas portanto, hoje em dia não existem 
grandes diferenças na primeira página. 
Obviamente que o semanário nos dá a 
informação mais digerida e mais inves-
tigada. Aquilo que o “Expresso” fazia nos 
primeiros anos, depois do 25 de Abril, 
os diários aprenderam a fazê-lo também. 
Ou seja, 

temos em Portugal diários 
muito formativos e semaná-
rios muito informativos. 
Eles encontram-se facilmente. Há um 
encontro entre os semanários e os diá-
rios em Portugal. As primeiras páginas 
são muito parecidas e mesmo no inte-
rior, um jornal como o “Público” facil-
mente apresenta rubricas estendidas e 
grande opinião como acontece também 
no “Expresso”. 
Há uma grande influência na imprensa 
portuguesa dos semanários por via do 
“Expresso” que não é comum em mais 
nenhum país. Há semanários em todo 
o lado mas são semanários geralmente 
temáticos ou de lazer. Semanários infor-
mativos, de notícias, são menos comuns 
e com a força que o “Expresso” tem em 
Portugal, ainda menos. E isso é derivado 
do fascismo, do 25 de Abril, portanto 
tem a ver com a história recente recente 
da imprensa portuguesa. Isto faz com 
que haja uma espécie de mistura, até por 
uma questão de competição.
Até porque ambos, diários e semaná-
rios, devem compreender dois tipos 
de leitura: um mais rápido e um 
mais lento…
Sim. Podemos dizer que o semanário 
é mais lento mas o caderno principal 
do semanário não é tão lento assim 
já que tem várias revistas lá dentro.  
O “Expresso” também faz aquilo que o 
“Público” faz sempre à sexta-feira com os 

suplementos de lazer e cultura ao fim-de-
-semana, quando as pessoas têm tempo 
para ler. Mas o “i” recusou-se desde o 
princípio a ser editado ao domingo. Mas 
a revista do “i” sai ao sábado como nos 
outros todos. Mas houve um tempo, e 
isso aconteceu também com o “Público”, 
em que havia suplementos todos os dias. 
Havia o suplemento de computadores, 
o suplemento de economia, que já aca-
baram. Há que reparar que o “Y” agora 
(desde a última renovação) é uma fusão 
do “Y” e do “Mil Folhas”. O ”Y” sempre 
foi dominante e digamos que “engoliu” 
o “Mil Folhas” que era muito deficitário 
em receitas publicitárias. Quando fiz o 
desenho desses dois suplementos, em 
2000, havia suplementos anteriores que 
também foram redistribuídos. 

Que importância tem, no seu enten-
der, a grelha estrutural de um jornal? 
Deve ser respeitada rigorosamente ou 
é apenas uma guia que pode ser radi-
calmente alterada?
Eu não gosto muito de grelhas mas 

a grelha é fundamental num 
jornal diário e semanário. 
A grelha é importante porque todo um 
jornal é feito de rotinas e é feito tam-
bém da quebra dessas rotinas. Ou seja, 
não era possível fazer um jornal diário 
se não houvesse uma grelha definida.  
Os livros de estilo dos jornais diários 
e das revistas são pesados e portanto 
implicam muitas variações. Para que 
não se faça sempre a mesma página, 
todos os dias igual. Mesmo para as 
primeiras páginas, temos de ter várias 
soluções para elas. E portanto, a grelha 
nesse sentido é extremamente impor-
tante. Geralmente, quando se faz uma 
capa escolhem-se uma de uma série de 
modelos possíveis. O que eu fazia nos 
suplementos do “O Independente” e do 
“Público” era uma espécie de anti-gre-
lha. Ou seja, os títulos dos suplemen-
tos das capas do “Y” e do “Mil Folhas” 
não tinham modelo definido. O espaço 
para o logótipo e para os destaques era 
sempre o mesmo mas depois, dentro 
do espaço principal não havia regras. 

A tipografia era sempre a mesma, claro. 
Ou seja, 

há sempre um modelo 
mas dentro desse modelo 
é sempre importante intro-
duzir variações.

 Porque são essas variações que acres-
centam riqueza ao jornal e um dos pro-
blemas da imprensa portuguesa é ser 
bastante conformista nisso. Acontece 
raramente, mas quando acontece a 
morte de alguém muito importante, os 
obituários já estão preparados. Ou seja, 
essa situação é estudada previamente. 
É importante em função do tema ou 
da oportunidade de uma imagem nós 
podermos improvisar. Como aconteceu 
com uma célebre capa do “Y” sobre a 
Marlene Dietrich que ganhou uma 
medalha de ouro nos EUA, que foi um 
verdadeiro “acaso”.

Num jornal qual é a relação do design 
gráfico com o seu posicionamento?
Toda a comunicação, seja ela qual for, 
tem sempre uma relação de compro-
misso com o destinatário. Mas essa rela-
ção é essencialmente uma relação que 
nós interiorizamos ou seja, de alguma 
maneira nós emulamos aquilo que é 
o gosto do leitor ou do nosso público. 
Portanto, respondemos de uma forma 
artificial a esse público. Isto quer dizer 
que não podemos fazer um projecto 
para um jornal tablóide – tablóide no 
sentido sensacionalista – com a elegân-
cia formal que apresentam os jornais 
alemães, como o “Die Zeitung”. As pes-
soas não entenderiam. Há outras situ-
ações em que a falta de sintonia entre 
o nosso trabalho e a apreciação do 
público é muito mais subtil. E portanto 
pode ser ajustada e acertada. E há um 
instinto que permite descobrir o que 
pode funcionar. Todos os modelos ser-
vem obviamente para serem quebrados.  
As regras existem para serem quebradas e 
contrariadas. É exactamente por se cum-
prirem as regras cegamente que depois 
os jornais ou as revistas têm tendência a 
ficarem obsoletos ...
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vítor higgs

entrevista

 é director de arte adjunto do 
“Diário de Notícias” há 

cerca de dois anos e meio.
Já foi director de arte no jornal

“A Bola”, designer sénior 
na BATES Design e editor de 

infografia no “24 Horas” 
e na revista “Sábado”.
Foi também professor

no IADE durante treze anos.

 

Quais os principais públicos do jornal?
Tendo em conta o nosso país, tentamos 
que o jornal se destine a toda a gente. 
Claro que um público que estaria entre 
o do jornal “Público” e o “Correio da 
Manhã”, mas o ideal seria toda a gente, 
dado o mercado que temos.

Como se posiciona e quais os traços 
mais distintivos do jornal?
Sobretudo o facto de ser um jornal com 
história. O “Diário de Notícias” é um 
jornal histórico.

Quando foi feito o projecto gráfico em 
vigor ou eventual redesign posterior?
Nós temos um processo evolutivo, ou 
seja, não podemos dizer que é algo fixo. 
Portanto, vamos adaptando-nos às reali-
dades. A última remodelação ou redesign 
gráfico foi feito pela Cases&Cases, uma 
empresa de design editorial espanhola, 
há cerca de seis meses.

Qual o formato do jornal e porquê?
O formato do jornal tem muito a ver 
com a economia. Tem a ver sobretudo 
com as necessidades que a própria 
impressão e distribuição nos dão e com 
o lado friendly para com o consumidor. 
Há uns anos atrás eram todos jornais 
enormes e aos poucos têm vindo a redu-
zir de tamanho.
Não é portanto o formato Tablóide…
Não é bem o tablóide, tem algumas 
diferenças. O tablóide é um formato 
inglês, concreto, mais quadrado. 

A palavra “tablóide” tem 
mais a ver com o conceito 
editorial do que com o 
formato. 

O nosso formato não tem um nome 
propriamente dito, mas é um for-
mato mais estreito e alto embora neste 
último redesign tenha sofrido uma 
pequena alteração.

Qual o papel e a gramagem utilizados? 
O Jornal “DN” é impresso com papéis de 
vários fornecedores sendo que cada um 
deles atribui um nome diferente ao pro-
duto que comercializa. Alguns nomes:  
GraphoNews e NewsPrint. Normalmente 
a cor é entre 58 e 60 (tons de branco). 
A gramagem é 45 gramas.

Considerando os vários níveis hierár-
quicos, quais são as fontes utilizadas 
no jornal?
São a Utopia e a Flama, ambas para títu-
los e texto.

São fontes exclusivas, adaptadas ou 
simplesmente adquiridas a um type 
designer?
São fontes que foram desenhadas para o 
jornal, pelo designer português de fontes 
Mário Feliciano.

O jornal tem um guia de estilos gráfi-
cos que assegure a coerência do mesmo?
Sim, o livro de normas.

Num jornal qual é a relação do design 
gráfico com o seu posicionamento?
O que eu tento fazer e as pessoas que 
estão aqui a trabalhar comigo e penso 
que toda a gente devia fazer é tentar 

fazer um jornalismo popu-
lar e de qualidade. 

E quando digo jornalismo, refiro-me a 
tudo, não me refiro apenas ao design. ...
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do que num jornal diário generalista, 
como o “Público”, por exemplo. 
Quanto à cor, todos os jornais têm uma 
paleta de cores associada. Logo, os fun-
dos e o contraste também são adequa-
dos a essas cores. É também uma questão 
de economia visual, ou seja, sobre uma 
imagem fotográfica tenderemos quase 
sempre a escrever preto ou branco e não 
outra cor. No entanto, numa revista, ou 
num suplemento de lazer ou de cultura, 
há mais liberdade. Depois, há jornais 
mais criativos que outros.
Depende também das normas que 
constam no livro de estilos…
É verdade, isso está normalizado e geral-
mente não são cores muito berrantes, 
ou seja, há uma tendência para o verme-
lho, uma cor tradicional da tipografia.
Se bem que o “i” usa cores bastante 
berrantes…
Sim, o “i” nesse aspecto é mais criativo. 
Há também uma tendência interessante 
nos jornais contemporâneos de simplifi-
car o nome, como por exemplo a revista 
“K”, o “i”, o “Y”. A redução genérica 
do texto também afectou os nomes dos 
jornais.

Quais pensa ser os elementos gráficos 
mais eficazes para criar hierarquia na 
informação / destaque?
Pode ser tudo.  A diferença do dia ante-
rior, da semana anterior. Obviamente 
que a escala é importante num jornal, 
num tablóide ou num broadsheet, mas 

é o contraste entre os 
vários elementos e é a dife-
rença de escalas que faz o 
destaque visual. 

Mas devo dizer que dou uma impor-
tância fundamental à palavra como 
imagem, característica presente nos 
meus trabalhos. Há uma tendência 
compulsiva para ilustrarmos tudo com 
fotografias. Às vezes, uma palavra pode 
ser mais espectacular do que uma foto-
grafia. Essa palavra ou essa frase podem 
ser uma imagem, as palavras podem 
ser muito interessantes visualmente.  
Eu tenho feito muito isso nas revistas 

que fazemos aqui no atelier. Obviamente 
que nos jornais era difícil. Eu fiz uma 
capa para a “Pública” que foi polémica 
na altura, em que o tema principal da 
revista era o centenário de uma fábrica 
de conservas. Eu li no texto uma frase 
que era uma lengalenga e decidi colocá-
-la na capa. A capa ficou muito interes-
sante. Tenho uma máxima que diz: 

uma palavra vale mais que 
mil imagens
(o contrário da habitual). E tenho usado 
isso em muitos projectos. Influência do 
“O Independente” onde usavam títulos 
muito fortes.
Não fico tão preocupado com o tipo de 
letra ou o desenho da letra mas sim com 
o enredo e a história que se conta com 
aquelas palavras ou com aquela frase.
No fundo, trata-se de criar uma ima-
gem com as palavras…
Sim, mas uma imagem que tenha 
uma acção sobre o leitor. Original.  
Os designers esquecem-se muito disso. 
Querem fazer um grafismo fantástico, 
moderno, bonito, mas não comunicam. 
Uma única palavra numa página pode 
ter muita força. Provavelmente num 
jornal diário não podemos fazer isso.  
No entanto, o “DN” já fez capas muito 
bonitas assim. Mas são raras. É pre-
ciso arriscar porque naquele dia o jor-
nal praticamente não diz nada senão 
aquilo. Mas são capas muito bonitas 
que quase sempre culminam num pré-
mio de design.

Tem sempre em conta que do trata-
mento desses elementos resulta o guia 
que orienta os olhos do leitor pela 
ordem que se pretende que as notícias 
sejam lidas?
Sim. Há sempre uma hierarquia e essa 
hierarquia é cada vez mais pulverizada 
com mais pontos de entrada na página. 
Os focos na página aumentaram muito. 
É uma hierarquia muito sofisticada e que 
é feita de várias coisas – de imagens, de 
infografia e texto (títulos) – mas que se 
subordinam fundamentalmente à matriz 
editorial do jornal. Não podemos chegar 
ao “Público” e por mais engraçado que 

seja, fazer um título que não tem nada a 
ver com o jornal. São variações dentro da 
identidade que é preciso trabalhar.

Qual a articulação entre a função e a 
estética, aquando da definição da hie-
rarquia visual?
A função e a estética não se separam. 
Não há uma coisa e outra. Uma não vive 
sem a outra porque

tão importante é o que 
dizemos como a forma como 
o dizemos. 

Não podemos fazer uma página que 
seja apenas bonita. Tem de cumprir 
uma função de comunicação. Temos 
de comunicar e transmitir alguma emo-
ção para o leitor. Portanto, a função e a 
estética são indissociáveis.

19 janeiro’11
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sónia matos

entrevista

é directora de arte do jornal 
“Público” há já quatro anos, 
colaborando com o jornal há 

cinco. Anteriormente, desem-
penhou as funções de designer, 

editora e directora de arte no 
jornal “O Independente”.

 

Quais os principais públicos do jornal?
O “Público” destina-se a leitores cul-
tos, que se interessam pela informação 
e portanto não tem tanto a ver com o 
poder económico. Tem mais a ver com 
pessoas que querem saber o que se passa 
em Portugal e no mundo.

Como se posiciona e quais os traços 
mais distintivos do jornal?
O “Público” não é um jornal populista. 
Também não lhe quero chamar elitista, 
mas na realidade nós privilegiamos a ver-
tente da informação mais concreta.

Quando foi feito o projecto gráfico em 
vigor ou de eventual redesign posterior?
Este redesign foi feito em 2007.  
O primeiro número saiu em Fevereiro 
desse ano. Foi um redesign completo 
incluindo o logótipo e com a vertente 
“cor total”; até aqui tínhamos um jornal 
a preto e branco e passámos a ter cor em 
todo o jornal.

De quem é a autoria do design do 
jornal?
O autor do redesign foi Mark Porter.

Qual o formato do jornal e porquê?
Usa o formato tablóide. Ao contrário 
de alguma imprensa europeia, nomea-
damente da da Inglaterra em que o for-
mato tablóide é associado a um formato 
de jornal mais popular, mais associado 
a escândalos, nós cá em Portugal, como 
em Espanha não o associamos assim. 
Portanto neste momento há três forma-
tos de jornais que são o broadsheet, que é 
o grande que o jornal “Expresso” usava;  
o berliner, que é o entremédio e a 
seguir há o tablóide, que é o nosso, mais 
pequeno e que acaba por ser mais prático 
e fácil de manusear.

Qual o papel e a gramagem utilizados? 
Usamos vários papéis. De segunda a 
quinta-feira usamos a gramagem stan-
dard de 45 gramas e os papéis SCA e 
UPM News. Sexta, sábado e domingo já 
com 48,8 gramas, usamos os papeis SCA 
e News Print.

Considerando os vários níveis hierár-
quicos, quais são as fontes utilizadas 
no jornal?
Nós só usamos duas fontes: que é a 
Público, que foi feita na altura do rede-
sign do jornal e a fonte Popular, ambas 
de Christian Shawartz.

São fontes exclusivas, adaptadas ou 
simplesmente adquiridas a um type 
designer?
A fonte Público foi desenhada para o jor-
nal; a Popular não.

O jornal tem um guia de estilos gráfi-
cos que assegure a coerência do mesmo?
Sim, temos.

Num jornal qual é a relação do design 
gráfico com o seu posicionamento?
Toda. Porque 

o design funciona como a 
montra daquilo que o jornal 
representa. 
Pode ser um design mais clássico, mais 
arrojado, mais popular… Há toda uma 
série de características que definem isso. 
Nós quando redesenhámos o “Público” 
fizemos um briefing onde caracterizámos 
o jornal, a que público se destinava, entre 
outras coisas e o design transmite isso: 
um jornal de fácil leitura, sóbrio mas 
moderno, com um design fresco, onde se 
percebe que valorizamos o conteúdo da ...
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Não pode ser apenas popular porque 
às vezes vai-se por caminhos errados.  
O facto de se ser popular não é condi-
ção necessária para ter falta de qualidade.  
Eis uma das grandes diferenças em rela-
ção ao “tabloidismo”.

No caso da primeira página do jornal,  
quais as regras básicas utilizadas no 
design da 1ª página?

Comunicação. 

É a palavra-chave. Comunicação, o mais 
directa e de leitura mais clara possível.
E quanto ao número de colunas, varia 
ou é constante?
Quanto à primeira página, o jornal 
tem duas leituras: uma semanal e outra 
de fim-de-semana. Temos dois tipos 
de primeira página: temos uma zona 
horizontal no topo durante a semana e 
depois temos uma barra vertical ao fim-
-de-semana. Geralmente essas barras são 
mais lúdicas, com assuntos mais lights.

Quais os critérios de selecção das ima-
gens para a primeira página?
Depende de muitas coisas. Não existe 
propriamente um critério mas tem de 
ter sempre a ver com a actualidade. Nós 
podemos ter uma excelente fotografia 
mas podemos, dessa fotografia, não tirar 
informação nenhuma; e podemos ter 
uma péssima fotografia mas essa foto-
grafia ser única. Por exemplo, no caso 
do orçamento de estado, a fotografia 
tirada com um telemóvel ganhou mais 
impacto. Mesmo estando desfocada, teve 
mais impacto do que uma óptima foto-
grafia tirada por Sebastião Rodrigues,  
por exemplo, mas cuja mensagem não 
nos diz nada.
Depende também da quantidade de 
notícias e da importância de cada uma 
delas naquele dia…
Sim, e também da publicidade e muitas 
outras coisas.

Considera que a hierarquia de infor-
mação visual (níveis de importância) 
condiciona a percepção da notícia?
Sim, claro que sim.

Que recursos gráficos usam para criar 
a hierarquia da informação? 
Basicamente é tudo. Posso enumerá-los: 
o tamanho da tipografia, a cor, o tama-
nho da fotografia. Podemos ter mais 
duas ou três situações. Se tivermos algum 
elemento que não fotográfico, mas por 
exemplo iconográfico (um símbolo, por 
exemplo) também podemos jogar com 
isso. Portanto, depende muito do pla-
neamento diário do jornal, porque no 
fundo o que está na primeira página é o 
que está dentro do jornal.

E qual a relação destes recursos com a 
notícia escrita e fotográfica?
A relação tem a ver com as agências 
fotográficas e com o acesso que temos a 
elas. À partida serão os editores, tanto os 
editores de secção como os editores foto-
gráficos que escolhem as fotografias em 
função do texto. Depois também passa 
por nós, na parte gráfica, essa escolha. 
Mas também depende daquilo que esta-
mos a fazer: se estivermos, por exemplo 
a fazer uma reportagem, as fotografias já 
vêm com o texto; se for uma notícia de 
actualidade podemos ir às agências inter-
nacionais ou nacionais; se for efémera ou 
algo que já foi falado várias vezes, pode-
mos ir buscar imagens a um arquivo.

Na sua opinião, quais são os elementos 
gráficos mais importantes num jornal 
para criar hierarquia na informação 
/ destaque?
Enumerando, será a tipografia, o tipo de 
letra; a fotografia; a infografia (que é uma 
coisa que muita gente se esquece) e a ilus-
tração; depois temos a parte mais técnica 
como o papel e a tinta/cor (ou seja, a 
qualidade de impressão, a parte do aca-
bamento que nem sempre dominamos).

Tem sempre em conta que do trata-
mento desses elementos resulta o guia 
que orienta os olhos do leitor pela 
ordem que se pretende que as notícias 
sejam lidas?
Nós tentamos, é o nosso intuito.
Então fazem sempre um circuito que 
pretendem que o leitor siga…
Isso é sempre planeado antes do jornal 
começar. De manhã ou no dia anterior 

temos um plano de jornal. Esse plano 
é lançado e podemos dividi-lo em três 
partes: a pré-maqueta, a maqueta e pro-
priamente a maqueta com os conteúdos.  
Se nos derem o número de caracte-
res de um texto, para uma caixa e um 
espaço para uma fotografia, mediante 
um pedido concreto do editor, a isto 
chamamos a “pré-maqueta”. Outra 
coisa é quando não temos nada e 
é-nos pedida uma página-tipo que 
depois será preenchida em função do 
que houver, sujeita sempre a alterações. 
Finalmente, se tivermos todo o mate-
rial na mão, as fotografias, os textos, as 
infografias e as ilustrações, temos tudo 
para finalizar a página.

Qual a articulação entre a função e a 
estética, aquando da definição da hie-
rarquia visual?
Para mim a função está sempre à 
frente da estética. Por mais que eu 
goste da estética.

Se não houver função não 
é design. 

Caso contrário, passamos a fazer arte, 
e nós estamos aqui para fazer design. 
Podemos tentar fazer algo estéticamente 
perfeito, mas tendo sempre em conta a 
quem é que se destina.
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estão definidas, desde o tamanho da 
letra, às cores, etc. Portanto, nós pode-
mos inovar mas a base é a mesma.  
Eu não poderia colocar uma fonte dife-
rente na capa, por exemplo. É impossível. 
Eu tenho é que trabalhar com a minha 
letra e adaptá-la às minhas necessidades. 

Uma coisa que o jornal 
nunca pode perder é a sua 
identidade. 

O leitor tem de perceber que aquele é 
o seu jornal, que é o “Público”, tem a 
marca do “Público” com aquele “P” e 
que nós temos uma identidade não só a 
nível gráfico como a nível editorial. Há 
ali toda uma série de características que 
nos definem e que o leitor se reconhece 
nelas e por isso é que compra o jornal. 
Portanto, podemos ir até um certo 
ponto, mas não podemos agora começar 
a fazer capas totamente diferentes e que 
descaracterizam o jornal.

27 outubro’10
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No caso da primeira página do jornal,  
quais as regras básicas utilizadas no 
design da 1ª página?
Há uma série de coisas: à partida, há hie-
rarquias de tamanhos de títulos, com o 
título maior que será a manchete, depois 
temos aquele que pode ser uma segunda 
manchete que é um título um pouco 
mais pequeno e depois temos os títulos 
mais pequenos, que são para as chama-
das “notícias secundárias”. 

Valorizamos muito a 
imagem. 
A fotografia faz a capa e aliás, todo 
esse conjunto: pode ser a fotografia, 
pode ser o tema que está na manchete, 
ou seja, o conteúdo do título. Depois 
temos aquelas capas que vivem de um 
conceito como um exemplo recente, da 
apresentação do orçamento de estado, 
em que tínhamos uma palavra, que era 
“amargo”, em grande, que fugia um 
pouco aos cânones normais da capa, por-
que queríamos realmente evidenciar essa 
ideia. Portanto, nós temos uma série de 
modelos que são a nossa base de trabalho 
e a partir dali podemos criar outras solu-
ções consoante a importância do assunto 
em causa.
Em relação ao posicionamento da 
manchete, esta varia consoante as 
outras notícias ou tem já locais pré 
destinados?
Nós temos uma ordem: a manchete 
é o que abre a página, é o título que 
está sempre em cima, depois pode ser 
a quatro ou cinco colunas, consoante 
a importância da notícia; pode ter ou 
não texto associado, tem sempre uma 
entrada associada que pode ser uma 
entrada corrida ou pode estar quebrada 
por pequenos bullets e aí dá para pôr 
mais temas; depois a fotografia pode 
estar associada à manchete ou pode 
ser uma notícia independente e depois 
temos aqueles casos em que como a 
nossa capa é uma capa muito específica 
porque tem aquela barra onde tem o “P” 
e é onde, regra geral, nós colocamos os 
fitchers: o “P2”, os livros, colecções entre 
outras coisas. Essa barra pode ter vários 
elementos ou pode ser ocupada por 

uma fotografia só, pode também ser um 
espaço reservado ao marketing interno: 
se temos algum DVD ou qualquer outra 
coisa que queremos lançar, ou queremos 
dar algum destaque, usamos a barra para 
esse efeito.

Quais os critérios de selecção das ima-
gens para a primeira página?
Escolhemos a melhor imagem. Nós 
fazemos uma reunião de capa onde 
discutimos os assuntos do dia; depois 
vamos enumerando-os consoante a sua 
importância; e depois tentamos perceber 
o que é a manchete e o que é a imagem, 
pode haver vezes em que até coincida. 
Privilegiamos sempre a imagem. A ima-
gem mais bonita é aquela que fará a capa 
mais bonita. Também pode acontecer, 
como já aconteceu, que o assunto da 
imagem nasça e morra ali, ou seja, trata-
mos em fotolegenda e não se coloca mais 
nada. Portanto, “uma imagem vale mais 
que mil palavras”.

Considera que a hierarquia de infor-
mação visual (níveis de importância) 
condiciona a percepção da notícia?
Sim, claro. Com certeza.

Que recursos gráficos usam para criar 
a hierarquia da informação? 
O tamanho da letra, da tipografia. 
Eventualmente, algum jogo de cor e 
também o uso da própria imagem por-
que nós podemos usar uma fotografia 
que ocupe metade da página, naque-
les dias em que temos o “P” dentro da 
imagem e assim ganha uma força ainda 
maior.

E qual a sua relação com a notícia 
escrita e fotográfica?
A imagem, à partida, pode comple-
mentar a notícia. São indissociáveis. 
Das duas, uma: ou a fotografia conta a 
história por si só, ou pode ter um auxi-
liar como uma legenda, para situar no 
tempo; ou então é a combinação de 
todos os elementos (a fotografia, com o 
título, com a imagem, a cor)… enfim, é 
muito difícil separar todos esses elemen-
tos porque eles são um todo.

Na sua opinião, quais são os ele-
mentos gráficos mais importantes 
num jornal para criar hierarquia na 
informação / destaque?
São todos. É tudo importante porque 
desde o título, que também pode não ser 
só o seu conteúdo mas sim o tamanho 
que damos ao título. Depois podemos 
usar a estratégia de ainda lhe dar cor para 
reforçar mais a ideia e ainda podemos ter 
a imagem para dar mais força à notícia. 
Portanto, tudo isso junto é importante. 
É impossível estar a separá-los.

Tem sempre em conta que do trata-
mento desses elementos resulta o guia 
que orienta os olhos do leitor pela 
ordem que se pretende que as notícias 
sejam lidas?
Sim. 

Tudo é feito em função do 
leitor. 
Sempre. Nós colocamo-nos no lugar 
do leitor e trabalhamos em função dele. 
Nada mais do que isso. É pensar no que 
queremos transmitir e temos sempre o 
cuidado de se quando estamos a pôr um 
título dentro duma imagem se vê bem, 
se está na cor certa, se na banca vai ser 
apelativo ou não. Portanto, tudo em fun-
ção daquilo que a pessoa que vai com-
prar o jornal precisa, tal como a ordem 
de leitura das notícias.

Qual a articulação entre a função e a 
estética, aquando da definição da hie-
rarquia visual?
Quando se faz um projecto gráfico para 
um jornal todas essas regras são pensa-
das de raiz: a nossa fonte é escolhida em 
função daquilo que se quer transmitir; a 
maneira como trabalhamos a fotografia, 
se é maior ou mais pequena; se usamos 
mais ou menos texto; se damos mais ou 
menos notícias por página. Tudo isso 
que tem a ver também com a questão 
estética porque a parte gráfica é muito 
importante também para ajudar o lei-
tor a memorizar aquilo que lê. Portanto, 
todo esse trabalho é o trabalho original 
de quando se faz o design do projecto. 
Tudo o resto é uma consequência disso. ...
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Em Portugal já fez o desenho do jornal 
“Expresso”. Nessa altura Javier Errea 
estava em Portugal como consultor da 
Inovation, que foi a empresa que fez o 
modelo editorial do jornal. Neste caso, 
foi através da Inovation que se fez o pro-
jecto, se bem que o seu estúdio trabalha 
como independente.

Qual o formato do jornal e porquê?
O jornal tem 25 centímetros de largura 
por 35 de altura. Porque quando se 
pensou no jornal, pensou-se num jornal 
prático, que tem a particularidade de ser 
agrafado. Hoje em dia, os jornais ten-
dem a ser hábitos que consumimos fora 
de casa e portanto convém que sejam o 
mais práticos possível. 

Qual o papel e a gramagem utilizados? 

É o UPM News de 45 gramas.
Nós imprimimos o jornal de uma 
maneira diferente da grande maioria 
dos jornais: 

nós imprimimos o jornal 
numa máquina de revista. 
Os jornais normais são impressos numa 
rotativa de jornal. Inicialmente, era 
assim que fazíamos, mas estava a revelar-
-se um desastre. Então passámos a fazer a 
impressão numa máquina de revista, ou 
seja, com todas as características de uma 
revista. As revistas quando são impressas 
vão a uma estufa para que a tinta seque 
rapidamente e assim o papel é aquecido, 
o que faz com que lhe retire a humidade 
e pareça até um pouco mais fino. Em 
edições nossas mais antigas quando se 
passamos o dedo na tinta, ainda borra 
e as cores parecem ter mais cor já que o 
papel não era seco.

Considerando os vários níveis hierár-
quicos, quais são as fontes utilizadas 
no jornal?
A fonte que nós utilizamos é a Helvética 
para títulos, a Plantin para tudo o que 
são entradas e em algumas páginas de 
opinião usamos eventualmente para 
títulos e depois, a Majerit para corpo 
de texto.

São fontes exclusivas, adaptadas ou 
simplesmente adquiridas a um type 
designer?
Não, todas são do domínio público. A 
Plantin é uma fonte tal como a Helvética 
muito antiga, clássica. A Majerit é uma 
fonte desenhada por Mário Feliciano 
(designer português) que foi desenhada 
inicialmente para o  jornal “El País”, mas 
passado algum tempo passou a estar dis-
ponível ao público. As fontes têm ini-
cialmente um período de exclusividade 
e depois passam a estar disponíveis para 
o público em geral.

O jornal tem um guia de estilos gráfico 
que assegure a coerência do mesmo?
Sim, claro que sim.

Num jornal qual é a relação do design 
gráfico com o seu posicionamento?
É claramente muito importante.  
O próprio aspecto do jornal, mas não 
só. Na minha opinião, uma das razões 
pela qual tivemos um público muito 
jovem que se mostrou interessado pelo 
jornal teve a ver com o próprio dese-
nho do jornal. Por isso, há uma clara 
relação com o seu posicionamento, 
sendo que depois há outros factores 
que têm a ver com a forma de trata-
mento das notícias dentro do jornal.

No caso da primeira página do jornal,  
quais as regras básicas utilizadas no 
design da 1ª página?
Não há grandes regras. Obviamente, 
há regras básicas: utilizamos sempre 
a mesma fonte, o “i” está sempre no 
mesmo sítio…
Reparei que em algumas edições, colo-
caram o “i” ligeiramente inclinado. 
Porquê?
Porque inicialmente, quando pensámos 
o jornal, foi pensado que o “i” não pre-
cisava estar sempre da mesma forma. Até 
temos alguns exemplos, porque se pen-
sou mesmo que o “i” poderia fazer parte 
da mancha gráfica do jornal. Aconteceu 
há pouco tempo, quando completámos 
as 500 edições e quisemos fazer uma 
edição positiva. O que aconteceu foi 
que havia um smile e a bola do “i” era 
o olho do smile. Aconteceu também, 

quando ganhámos o prémio de “Jornal 
mais bem desenhado da Europa” em que 
o “i” tinha uma espécie de braços. Nesses 
braços estava a notícia que ganhámos 
os prémios. No fundo, nós queríamos 
dizer que o “i” tinha ganho o prémio. 
Portanto, há esta tentativa de às vezes 
conseguirmos fazer com que o símbolo 
faça parte da própria informação da capa. 
Não há assim grandes regras. Temos esses 
dois modelos, em que num, o “i” está 
direito e noutro está inclinado. Ambos 
funcionam, podemos usar com o crité-
rio que acharmos mais adequado para 
a concepção da capa. Não há nenhuma 
razão específica para propriamente ser 
usado de uma maneira; tem a ver com 
o desenho do dia.
Estava-me a dizer que a fonte tem de 
se manter…
A fonte tem de se manter e depois há 
algumas estruturas que também se 
devem manter. À partida, a manchete 
será sempre o elemento visual mais 
forte da capa e geralmente está na zona 
central, mas também não é uma regra. 
Temos sempre uma preocupação: 

caso o jornal seja dobrado, 
o título da manchete deve 
ver-se sempre inteiro.
 O objectivo é que a manchete se esteja 
sempre a ver, ou na metade de cima, ou 
na de baixo. Se bem que o nosso jornal 
também é muito pequeno, como tal, não 
é muito normal encontrá-lo dobrado nas 
bancas. Portanto, esta é uma questão que 
se põe mas também não é demasiado 
restritiva. Não nos restringimos dema-
siado com ela. No “i” não há muitos 
limites para aquilo que queremos fazer. 
Obviamente, existem regras básicas que 
não se podem deixar de aplicar mas todas 
estas nossas capas são menos rígidas do 
que a maioria dos jornais.
E quanto à publicidade? Reparei que 
nem sempre têm publicidade na capa.
Houve uma altura em que, costumáva-
mos ter ao domingo apenas um rodapé.  
Até Maio, era assim. Já tivemos uma 
outra edição, em que fizemos um tri-
ângulo no canto. Mas não é frequente 
termos publicidade....
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Apêndices apêndice B

pedro fernandes

entrevista

 é editor de arte do jornal “i ” 
desde a sua fundação. 

Já desempenhou o mesmo 
cargo no jornal “A Capital” 

e trabalhou como designer 
no “Diário de Notícias”.

 

Quais os principais públicos do jornal?
Inicialmente, quando o jornal foi lan-
çado, era destinado a um público classe 
A/B. Na tentativa de ir buscar leitores a 
uma classe já com alguma capacidade de 
informação. Na verdade, não sei se foi 
esse o público que acabou por ser conse-
guido. Eu acho que o público que nós, 
numa fase inicial conseguimos atingir foi 
o público jovem. Na altura foram feitos 
alguns estudos sobre isso. Segundo a son-
dagem, nos primeiros meses do jornal, 

22% dos leitores que liam 
o nosso jornal, não liam jor-
nais anteriormente e esta-
vam inseridos numa faixa 
etária jovem.

Estamos a falar de pessoas entre os 25 e 
os 40 anos. Um público urbano, cosmo-
polita, mas jovem. Até devido ao próprio 
aspecto do jornal, com a forma como nós 
trabalhamos os conteúdos: na questão 
do “Desporto”, na questão do “Mais”; 
estamos a falar de uma forma diferente 
de trabalhar o desporto; estamos a falar 
de um “Mais” que não é tanto cultural, 
mas mais virado para hábitos urbanos, 
também com cultura mas muito virado 
para esses hábitos urbanos e isso fez com 
que fossemos buscar realmente o público 
nesse segmento mais jovem.

Como se posiciona e quais os traços 
mais distintivos do jornal?
O traço mais distinto, à partida, é a 
arquitectura; o desenho. É claramente 
distintivo em relação aos outros.  
A própria forma como está organizado, 
também é muito distintivo porque não 
está organizado pelas secções clássicas 
dos outros jornais (política, economia, 

sociedade…). Está organizado de uma 
forma mais focada para uma zona de 
“Radar” – para coisas mais pequenas, 
mas com todas as áreas misturadas, que 
têm a ver com coisas que se passaram 
no dia anterior –, depois temos a zona 
do “Zoom” – que é uma zona de análise 
sobre alguns temas que foram falados 
no “Radar”, mas que entretanto são 
aprofundados – e depois o “Mais” – 
que é como referi, não é uma muito 
específico porque tem tudo: tem vida 
urbana, tendências, cultura e desporto, 
este último mais seccionado porque as 
pessoas quando lêem o desporto gostam 
de o ler à parte e não no meio de outras 
coisas, portanto havia essa necessidade 
de o separar. Há pessoas que gostam 
de ler só o desporto e outras que não 
querem ler desporto. Por isso essa parte 
está seccionada.

Quando foi feito o projecto gráfico em 
vigor ou de eventual redesign posterior?
O projecto gráfico foi feito no final de 
2008 e aperfeiçoado no início de 2009.  
As primeiras provas foram feitas nos 
finais de Novembro, já no final de 
Dezembro houve umas segundas provas 
e depois em Março houve uma espécie 
de aperfeiçoamento do layout do jornal.

De quem é a autoria do design do 
jornal?
O autor é Javier Errea. É espanhol e tem 
um estúdio que faz este tipo de traba-
lhos. O seu estúdio é muito abrangente: 
faz jornais, revistas e faz também dese-
nhos corporativos, se bem que ele espe-
cificamente está mais dedicado a jornais 
e revistas. Tem muitos projectos e é alta-
mente premiado mundialmente. 
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Mas quando têm, o espaço destinado é 
sempre no fundo da página?
Sim, a não ser que seja um caso mesmo 
muito especial.

Quais os critérios de selecção das ima-
gens para a primeira página?
Colocamos aquela que o editor de foto-
grafia também achar que faz mais sen-
tido. Nós usamos as fotografias de duas 
maneiras: podemos utilizar de uma 
maneira mais comum, em que a fotogra-
fia regista um momento; ou então pode-
mos utilizá-la como fazemos em muitas 
manchetes sobre questões que não têm 
a ver com um momento concreto, mas 
sim com uma pessoa ou situação e aí 
podemos trabalhá-la de uma forma 
mais visual. Neste caso, falamos com o 
editor de fotografia e pedimos para fazer 
um grande plano para poder trabalhar a 
fotografia visualmente. Portanto, trata-
-se de uma coordenação entre nós e eles.

Considera que a hierarquia de infor-
mação visual (níveis de importância) 
condiciona a percepção da notícia?
Claro, obviamente.

Que recursos gráficos usam para criar 
a hierarquia da informação? 
Recorremos à cor, ao tamanho ou espaço 
que a mancha ocupa, que como já referi, 

à partida, a manchete é 
sempre o elemento mais forte 
e o que ocupa mais espaço 
porque temos de captar o 
olho da pessoa para ali. 

Há situações em que temos uma man-
chete que tem de ser dada como man-
chete mas não é tão relevante quanto 
outra notícia a que chamamos “Driving 
Sales” que, não sendo manchete, é 
uma notícia que vai fazer vender maior 
número de jornais. A manchete fica a 
meio, o corpo de letra da manchete é 
sempre o maior, mas a mancha visual 
não é a maior nesse caso. O “Driving 
Sales” tem a ver com o tema que acha-
mos que vai fazer potenciar as vendas.  
Apesar de se perceber sempre o que é 

a manchete pelo tratamento tipográfico 
que lhe damos.

E qual a relação destes recursos com a 
notícia escrita e fotográfica?
É uma questão de acharmos que as coi-
sas funcionam visualmente melhor. Há 
cores, por exemplo, que não resultam.  
As fotografias são usadas porque têm a 
ver com o tema que está a ser falado. 

As cores são usadas numa 
forma de criar hierarquia 
visual. 

Por exemplo: entre um azul e um ama-
relo, coloco o amarelo na zona que quero 
que sobressaia mais. 

Essa hierarquia é jogada 
mediante a importância 
que queremos dar à notícia 
na capa. 
Também fazemos esse jogo com o 
branco: às vezes as manchetes, mais 
por uma questão de posicionamento 
temos que as dar mas fazemos o jogo 
de utilizá-las a branco exactamente para 
lhes retirar alguma importância na capa.  
Se lhe puséssemos um amarelo, ela 
sobressairia muito mais. Por isso, nes-
tes casos, fazemos o tratamento contrá-
rio, ou seja, jogamos com as caixas de 
cor fora daquilo que são os elementos 
da manchete e lançamos a manchete a 
branco para se perceber que esta man-
chete não é tão importante quanto outra.
Têm as cores  previamente definidas ou 
a escolha é totalmente livre?
Temos uma paleta de cores pré-definida 
com cores vivas que são as cores base do 
jornal. Estas cores têm a ver não só com 
a capa mas com toda a estrutura do jor-
nal. Temos um beringela para a secção 
de “Opinião” mas tudo o que é “Radar” 
e “Zoom” é em magenta. Para o “Mais” 
é 100% cyan e depois temos um laranja 
para o “Desporto”. O amarelo é uma cor 
de recurso para pequenos elementos grá-
ficos ao longo do jornal. Na câmara do 
“Zoom” temos uma paleta secundária de 
cores que é o verde, o azul mais claro e 

o vermelho. A câmara do “Zoom” tem 
sempre uma barra de uma cor associada. 
Pode ser também o beringela ou até o 
magenta. Para distinguir o tema princi-
pal do “Zoom” dos outros, utilizamos 
sempre essa cor nas páginas seguintes 
para se perceber que se refere tudo ao 
mesmo tema. Quando estamos a falar 
de temas dramáticos como a morte de 
alguém, usamos o preto.

Na sua opinião, quais são os elementos 
gráficos mais importantes num jornal 
para criar hierarquia na informação 
ou destaque?
No caso do “i”, são a fonte, a mancha e 
a cor. Sendo que neste caso concreto a 
cor é um pouco mais relevante que em 
outros jornais porque utilizamos muito 
este jogo de cores. Será a conjugação 
destes três elementos que fará com que 
as coisas sobressaiam mais ou menos e 
criem hierarquia.

Tem sempre em conta que do trata-
mento desses elementos resulta o guia 
que orienta os olhos do leitor pela 
ordem que se pretende que as notícias 
sejam lidas?
Sim, sempre. Se queremos que as pes-
soas olhem primeiro para baixo por que 
achamos que aquele elemento é mais 
importante, colocamos uma barra de cor 
em baixo, por exemplo. Há vários tra-
tamentos: podem ter cor, ou não; pode 
ser uma fotografia; podemos aumentar 
o corpo da letra; usar a caixa alta; etc…  
o que faz com que esse elemento sobres-
saia em relação a outro.

Qual a articulação entre a função e a 
estética, aquando da definição da hie-
rarquia visual?
Percebemos que não estamos aqui para 
fazer capas que sejam apenas bonitas.  
Até porque às vezes elas não saem tão 
bonitas quanto nós desejávamos exacta-
mente porque a função não se pode per-
der. Eu quando faço uma capa também 
estou a ser jornalista. Não posso fazer 
uma capa simplesmente porque acho 
que vai ser um objecto bonito e porque 
vai ficar muito bem na minha estante.  
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Isto é: ela tem de funcionar. Há situa-
ções em que temos de preterir daquilo 
que é a estética para percebermos que ela 
vai ter que resultar para o leitor e vai ter 
de resultar visualmente com hierarquia. 
Porque se fosse apenas nessa perspec-
tiva estética, eu trabalhava sempre com 
fotografia os temas que acho que visual-
mente são mais interessantes. Por vezes 
temos de trabalhar com temas que são 
muito pouco interessantes numa pers-
pectiva visual. 

Não posso considerar que 
posso sobrepor esse lado esté-
tico ao lado noticioso.

Aqui, os critérios visuais são sempre res-
tringidos àquilo que é a notícia e a hie-
rarquia da notícia e áquilo que é impor-
tante para o leitor: 

perceber a hierarquia e a 
importância das notícias. 

Trabalhamos muitos temas económi-
cos no jornal e só porque visualmente 
podem ser pouco interessantes, não 
posso fazer com que isso perca a impor-
tância que tem.

14 dezembro’10
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Figura 69
Primeiras Página do DN 
na semana de 2 a 8 de Janeiro de 2011

Apêndices apêndice C apêndice C Apêndices

Edição de domingo, 2 de Janeiro

Edição de segunda-feira, 3 de Janeiro

Edição de terça-feira, 4 de Janeiro

Edição de quarta-feira, 5 de Janeiro

Edição de quinta-feira, 6 de Janeiro

Edição de sexta-feira, 7 de Janeiro

Edição de sábado, 8 de Janeiro
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Domingo, 2 de Janeiro de 2011, Ano XXI, n.º 7575, 1,60€

Directora: Bárbara Reis

Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar

Directora executiva Online: Simone Duarte Directora de Arte: Sónia Matos

www.publico.pt

Dom 2 Jan Edição Lisboa 

Rui Tavares Ele  

só fica na política 

até a democracia 

fazer 48 anos

Cidades
Viagem ao 

país que vai 

perder o 

comboio 

356 quilómetros  

vão ficar sem 

serviço regional

Pública
Uma nova 

Terra vai ser 

encontrada 

até ao fim 

da década

Livro
O vinil é a cara 

da soul. Joaquim 

Paulo prova-o 

na Taschen20
 a

n
o

s

Hoje

OFERTA
6 cênt./lt

Veja como na Pública
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Há um ano, o Presidente alertara 

para o risco duma situação explosiva 

a O Presidente da República disse 

ontem que estamos a assistir “ao 

recrudescimento da pobreza em 

níveis que são intoleráveis”, numa 

mensagem de Ano Novo dominada 

pelos temas sociais. Mas a comunica-

ção do Presidente foi feita num tom 

muito distante da mensagem de há 

um ano, quando Cavaco Silva disse 

que o país podia estar “a caminhar 

para uma situação explosiva”. A 

campanha eleitoral começa dentro 

de poucos dias e Cavaco não quererá 

ser acusado de usar a tribuna presi-

dencial como candidato. Em 2001, 

Jorge Sampaio não fez a mensagem 

de Ano Novo, mas esta coincidiu com 

o período da campanha eleitoral.

c Portugal, 4 e Editorial: Cavaco, 

um ano depois do seu manifesto

Cavaco insiste 

na pobreza 

em mensagem 

cautelosa

Brasil Presidenta Dilma à procura dos corações 

que Lula conquistou Reportagem de Alexandra 

Lucas Coelho em São Bernardo do Campo Págs. 2 e 3

a Foi há quase um ano (a 8 de Janei-

ro de 2010) que o Governo e os sin-

dicatos alcançaram um acordo que 

pacifi cou as escolas. Mas a calma não 

chega para afastar a consternação e as 

expectativas negativas com que as es-

colas encaram o ano que agora come-

Escolas à espera

de um ano difícil

ça.  Dirigentes sindicais, professores e 

directores de escolas partilham esse 

olhar apreensivo, quando as escolas 

vão começar a sentir os efeitos dos 

cortes salariais, das reduções nos or-

çamentos e de haver menos professo-

res a trabalhar. c Portugal, 10/11

Em Alexandria, Egipto Referendo no Sudão

Atentado contra 

igreja cristã 

causa 21 mortos

O maior país 

africano poderá 

partir-se em dois

a Um atentado contra uma igreja 

de cristãos coptas, em Alexandria, 

no Egipto, à saída da missa de Ano 

Novo, causou entre 17 e 21 mortes 

e reacendeu a violência sectária no 

país, a poucos meses da eleição pre-

sidencial. O Presidente Hosni Muba-

rak culpou “mãos estrangeiras” pelo 

atentado. c Mundo, 12

a O Sudão, o maior país africano, po-

derá dividir-se em dois no referen-

do de dia 9, que decidirá se o Sul do 

Sudão vai ou não dar origem a um 

novo Estado. O diplomata português 

António Monteiro, que acompanha 

o processo, disse ao PÚBLICO estar 

satisfeito com a forma como este tem 

estado a evoluir. c Mundo, 14/15

PUBLICIDADE

Seg 3 Jan Edição Lisboa 

Rui Tavares: Um Ínfi mo Portugal; 
Miguel Esteves Cardoso: 
O Adeus aos Números.

Bradley Manning
Quem é o soldado 
de 23 anos 
por detrás do 
Cablegate? P2

Luísa Taveira
A CNB deve ter 

“um reportório 
único” P2

20
 a

n
o

s

Despesa, emprego e exportações 
são as prioridades para 2011
Qual é o principal desafi o da economia portuguesa este ano? Onze 
personalidades ligadas à actividade económica responderam Págs. 16/17

Medina Carreira
Seria necessário um aval 

do Fundo Monetário 
Internacional que permita, 

com sossego, arrumar a casa 
durante quatro a seis anos.  

Vítor Bento
Inverter o rumo de 

insustentabilidade financeira 
em que se encontra não 

só o Estado mas também a 
economia como um todo.

Daniel Bessa
Ter um dos pés no travão e 
com o outro dar pequenos 
toques no acelerador para 
dar o estímulo possível ao 
crescimento económico.

João Proença
Mais e melhores 

investimentos públicos e 
privados; políticas activas de 
emprego; combate à fraude 

e evasão fiscal e contributiva.

10 ‘dicas’ para o ano novo
Entrar com o pé direito 
é possível P2

Segunda-feira, 3 de Janeiro de 2011, Ano XXI, n.º 7576, 1€
Directora: Bárbara Reis Directores adjuntos: 
Nuno Pacheco, Manuel Carvalho 
e Miguel Gaspar. Directora executiva Online: 
Simone Duarte Directora de Arte: Sónia Matos

Hungria

Media estão sob 
controlo no país 
que preside à UE
a A Hungria assumiu a presidência 
da UE, mas aprovou uma lei para os 
media sem precedente na União. “A 
liberdade de imprensa acabou na 
Hungria”, escreveu ontem um diário 
húngaro. c Mundo, 11 e Editorial

Alcochete

DrogaTaça da Liga Motos

Aeroporto está 
“a ser alvo de 
ponderação”

A nova rota da 
cocaína vai de 
África aos Balcãs

Nove meses 
depois, o FC 
Porto perdeu

Ruben Faria 
ganha primeira 
etapa do Dakar

a O ministro das Obras Públicas, An-
tónio Mendonça, disse ontem que o 
projecto do novo aeroporto de Lisboa 
está “a ser alvo de ponderação” e que 
a segunda fase do Metro do Porto será 
também reavaliada.  c Local

a Há uma nova rota através da qual a 
cocaína chega à Europa: atravessa o 
deserto do Sara até ao Norte de África 
e depois entra na Europa através de 
países dos Balcãs, como a Croácia. 
Mas Portugal e Espanha continuam a 
ser as principais portas de entrada da 
cocaína sul-americana no mercado 
europeu. c Destaque, págs. 2/3

a A estreia dos “dragões” na Taça da 
Liga – e o novo ano – começou com o 
pé esquerdo. Ao perder em casa com 
o Nacional (1-2), o FC Porto interrom-
peu uma série de 36 jogos sem derro-
tas, iniciada com Jesualdo Ferreira. A 
última aconteceu em Março de 2010, 
frente ao Benfi ca, que ontem venceu o 
Marítimo por 2-0. c Desporto, 24

a O objectivo de Ruben Faria para 
esta edição do Dakar é simplesmen-
te ajudar o francês Cyril Desprès a 
revalidar o título na categoria de 
motos. Mas ontem o dia foi do piloto 
português, que coleccionou o quarto 
triunfo em etapas na prova. Hélder 
Rodrigues teve um arranque menos 
positivo e é 11.º. c Desporto, 27

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Qui 6 Jan Edição Lisboa 

Quinta-feira, 6 de Janeiro de 2011, Ano XXI, nº 7579, 1€

Directora: Bárbara Reis

Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar

Directora executiva Online: Simone Duarte Directora de Arte: Sónia Matos

www.publico.pt

Série ípsilon - Grandes Realizadores

Vol. 14 - Van Gogh, de Maurice Pialat

Amanhã
Por apenas

mais 1,95€

a Era o nome mais reconhecido 

da arte africana lusófona, autor 

de uma obra vasta e muito 

pessoal, que faz o cruzamento 

da cultura indígena com a 

cultura do colonizador, criando 

assim uma identidade cultural 

moçambicana. Tornou-se 

também numa fi gura de Estado. 

O pintor Malangatana morreu 

na madrugada de ontem, aos 74 

anos, em Matosinhos, no Hospital 

de Pedro Hispano, vítima de 

cancro.  c P2 e Editorial
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Dívida com sentenças ascende a 16 

milhões de euros em 20 processos

a O Estado tem uma dívida de cer-

ca de 16 milhões de euros por não 

ter verba disponível para pagar 20 

indemnizações decretadas pelos tri-

bunais. A informação é do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrati-

vos e Fiscais (CSTAF) à ordem do qual 

existe um fundo que serve para pagar 

estas verbas, quando o organismo da 

administração pública condenado a 

pagar a indemnização não o fez vo-

luntariamente. Contudo, este fundo 

esgotou-se e pelo menos desde Outu-

bro que o CSTAF tem vindo a alertar 

o primeiro-ministro e o presidente 

da Assembleia da República para 

este problema, sem que nada tenha 

sido feito. Jaime Gama já informou os 

deputados que tem recebido ofícios 

para promover a abertura de créditos 

extraordinários que permitam pagar 

as dívidas.  c Portugal, 10

Estado esgotou 

fundo para 

indemnizações e 

deixou de pagar

Dez anos no banco

Fiscal das contas 

públicas avalizou 

contas do BPP

a António Pinto Barbosa, presidente 

do grupo de trabalho que vai criar a 

comissão que fi scalizará as contas pú-

blicas, certifi cou durante dez anos as 

contas do Banco Privado Português, 

onde entrou o Banco de Portugal para 

evitar a insolvência. c Portugal, 8

a Um fundo europeu que ajuda pes-

soas a voltar ao mercado de trabalho 

ou a criar empresas já apoiou mais 

de 2000 em Portugal. Mas 75 por 

cento das verbas atribuídas fi caram 

por utilizar. c Destaque, 2/3

a O Partido Republicano assumiu 

ontem o controlo da Câmara de Re-

presentantes dos Estados Unidos com 

a promessa de reverter ou inviabilizar 

a agenda política do presidente Ba-

rack Obama, e assim impedir a sua 

reeleição. c Mundo, 16

Desemprego

Congresso dos EUA

Fundo europeu 

apoiou 2 mil mas 

75% não foi usado

Republicanos 

e Obama iniciam 

coabitação

PUBLICIDADE

Corrida a Belém

Candidatura de 

Cavaco “atira” 

BPN ao Governo

a Foi um dos mais violentos ataques 

da candidatura de Cavaco Silva a Ma-

nuel Alegre, com acusações de falta 

de decência e cobardia. O rastilho foi 

o caso BPN e as acções que Cavaco 

comprou e depois vendeu com um 

lucro de 140 por cento. Alexandre 

Relvas foi o porta-voz da mensagem, 

que acaba por atingir em cheio o Go-

verno. c Portugal, 4 e Editorial

Futuro da economia

Portugueses 

nunca estiveram 

tão pessimistas

a As famílias portuguesas nunca en-

traram num novo ano com uma visão 

tão pessimista como em 2011. De acor-

do com os inquéritos de conjuntura 

conduzidos pelo INE, as perspectivas 

dos cidadãos em relação à evolução da 

situação fi nanceira do seu agregado e 

da situação económica do país nun-

ca foram tão fracas como nos últimos 

meses de 2010. c Economia, 20/21

Malangatana  Morreu o pintor 

da identidade moçambicana
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Inquérito Presidenciais III

Saúde

Alegre, Defensor, Lopes e 

Coelho vetariam fim do SNS 

tendencialmente gratuito Pág. 7

nº 7579, 1€

l Carvalho e Miguel Gaspar

Directora de Arte: Sónia Matos

Série ípsilon 

Vol. 14 - Van G

Polémica

A WikiLeaks vai 

reforçar a liberdade 

de expressão ou 

tornar a Internet 

mais policiada?

P2

Tecnologia

Feira de Las Vegas 

marca início do 

ano do Android 

Pág. 18

Figura 70
Primeiras Página do Público 
na semana de 2 a 8 de Janeiro de 2011

Edição de domingo, 2 de Janeiro

Edição de segunda-feira, 3 de Janeiro

Edição de quinta-feira, 6 de Janeiro

Edição de sexta-feira, 7 de Janeiro

Edição de sábado, 8 de Janeiro

Edição de terça-feira, 4 de Janeiro

Edição de quarta-feira, 5 de Janeiro

Ter 4 Jan Edição Lisboa Terça-feira, 4 de Janeiro de 2011, Ano XXI, nº 7577, 1€

Directora: Bárbara ReisDirectores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar

Directora executiva Online: Simone Duarte Directora de Arte: Sónia Matos

www.publico.pt
Colecção - Filmografi a completa
de Michel Giacometti - 7º Livro+DVD Amanhãpor apenas mais 8,90€

Pólo Sul A rivalidade entre 
Amundsen e Scott através
dos seus diários P2
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Processo Face OcultaPGR cortou com tesoura escutas a José Sócrates
a O processo Face Oculta, cuja instru-
ção se inicia hoje, chegou com um as-
pecto sui generis à Comarca do Baixo 
Vouga e ao Tribunal Central de Ins-
trução Criminal: todas as passagens 
relativas às conversas entre Sócrates 
e Armando Vara não foram rasuradas 
ou simplesmente eliminadas – foram 
cortadas à tesoura. c Portugal, 6

Fuga aos cortes salariaisDirigentes do fisco em corrida pelas reformas
a Vários dirigentes da administração 
fi scal anteciparam-se às medidas de 
austeridade e apresentaram os seus 
pedidos de aposentação. Em Março 
próximo, a administração fi scal de-
verá estar com 9700 funcionários, o 
mais baixo número de sempre, qua-
se quatro mil funcionários a menos 
do que em 2001.  c Economia, 16
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Porsche vendeu mais 88% do que em 2009 e Mercedes 

33%. Apesar da crise, foram negociados 228.574 ligeiros

Deve infl uenciar a aposta estratégica no 

aumento da competitividade Cavaco Silva
Deve lutar contra o centralismo que asfi xia 

a criatividade Defensor MouraDeve dizer que um país sem indústria e 

agricultura não tem futuro Fernando Nobre
Deve defender uma política económica 

alternativa Francisco LopesDeve travar o controlo do capital sobre 

a economia real José Manuel CoelhoDeve propor estratégia com mais inovação 

e coesão Manuel AlegrePág. 11

a O anunciado aumento dos preços e 
o fi m do subsídio ao abate ajudaram o 
comércio automóvel a passar imune 
ao espectro da crise e a registar o seu 
melhor ano desde 2002. Entre Janei-

ro e Dezembro venderam-se 223.491 
ligeiros de passageiros, o que repre-
sentou uma subida de 38,8 por cen-
to face a 2009. O ano passado trou-
xe também boas notícias a algumas 

marcas de automóveis topo de gama, 
que bateram recordes em relação aos 
últimos nove anos, com vendas supe-
riores às registadas pelo menos desde 
2002. c Economia, 19  

Austrália Cheias em área equivalente às da França 

e Alemanha juntas vão durar semanas Pág. 12

Inquérito Presidenciais-I
Economia

PUBLICIDADE

Vendas de carros novos 
bateram em 2010 recorde 
dos últimos oito anos   

O que pode fazer o PR pelo desenvolvimento económico do país?

Estrada submersa no estado
de Queensland

Colecção - Filmografi a completa

de Michel Giacometti - 7.º Livro+DVD 

Hoje
por apenas mais 8,90€

Qua 5 Jan Edição Lisboa 

Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2011, Ano XXI, n.º 7578, 1€

Directora: Bárbara Reis

Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar

Directora executiva online: Simone Duarte. Directora de Arte: Sónia Matos

www.publico.pt

Inquérito 

Presidenciais II

Justiça

A crise da 

justiça deve-se

às leis ou à

comunidade 

judicial? Pág. 6
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Medidas contra a crise

Nova taxa sobre 

bancos ainda não 

está em vigor

a O Governo prometeu uma taxa es-

pecial sobre a banca como prova de 

que os sacrifícios não eram só para os 

mais desprotegidos. A medida ainda 

não entrou em vigor por falta de regu-

lamentação.  c Economia, 16

Estado e sector privado

Segurança da 

Internet é ‘frágil’ 

em Portugal

a Um estudo da Universidade de Coim-

bra testou endereços da Net em Portu-

gal e encontrou, no público e no priva-

do, vulnerabilidades a ataques que 

podem pôr em risco a privacidade e 

a confi dencialidade. c Portugal, 8

Paquistão

Líder morto 

por ser contra 

lei da blasfémia

a O governador do Punjab era um dos

políticos mais importantes do Paquis-

tão. Salman Taseer não evitava criti-

car o islamismo e isso explicará o seu 

assassinato por um dos seus seguran-

ças. c Mundo, 12

PUBLICIDADE

Governo defenderá cortes salariais

com parecer de Jorge Miranda

Sindicatos começam hoje a entregar providências cautelares nos tribunais

Por que aumentou

o consumo de luxo

com um orçamento 

mais duro?

Págs. 2/3 e Editorial

Presidente sob fogo dos outros candidatos Pág. 4

a Um parecer do constitucionalista 

Jorge Miranda vai ser o trunfo do Go-

verno para contestar as acções que os 

sindicatos vão interpor nos tribunais 

com vista a impedir os cortes salariais 

previstos no Orçamento do Estado. 

No documento, o “pai” da Constitui-

ção considera que a medida do Go-

verno não fere o texto fundamental 

da República. As providências caute-

lares começam hoje a ser entregues 

em tribunal, mas o constitucionalista 

Tiago Duarte afi rma que difi cilmente 

serão aceites pelos juízes. Na Justiça 

portuguesa tem prevalecido a tese de 

que se há um prejuízo fi nanceiro ele 

não é irreparável, porque pode ser 

recuperado mais tarde e com juros, 

e assim as providências têm sido in-

deferidas. c Economia, 17

Ex-dirigentes do BPN integram 

comissão de honra de Cavaco
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Sex 7 Jan Edição Lisboa 
Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2011, Ano XXI, nº 7580, 1,60€Directora: Bárbara Reis
Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel GasparDirectora executiva Online: Simone Duarte Directora de Arte: Sónia Matoswww.publico.pt

Inquérito aos candidatos  EducaçãoTodos defendem que o Estado deve investir no superiorPág. 10

ípsilon
As figuras das artes 
e do espectáculo 
que não pode 
perder este ano
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Investigação Futebol
Furto de armas 
em quartel levou 
dias a descobrir

João Pinto e José 
Veiga acusados 
de fraude fiscal

a O furto de dez armas de guerra que se encontravam numa arrecadação do quartel da Carregueira, em Sintra, só começou a ser investigado na última segunda-feira, mas tudo indica que foi cometido dias antes, entre o Natal e a passagem de ano. Ainda estão a ser in-terrogados os cerca de 350 comandos do batalhão. c Destaque, 2/3

a O antigo empresário de futebol José Veiga e o ex-jogador João Vieira Pinto são acusados pelo Ministério Público de fraude fi scal qualifi cada e de branqueamento de capitais, no âmbito da transferência do futebolista do Benfi ca para o Sporting, em 2000. A acusação implica ainda Luís Duque e Rui Meireles. c Desporto, 27
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Presidenciais Retrato V
Manuel Alegre, o Dom Quixote socialista P2

Manuel Alegre fotografado em frente à sede da sua candidatura

Banco de Portugal ouviu 
presidente do BCP sobre 
revelações da WikiLeaks
Em causa, uma alegada oferta aos EUA de informações confi denciais sobre clientes relacionados com o Irão 
a O Banco de Portugal abriu averi-guações e Santos Ferreira já teve de prestar declarações à autoridade re-guladora sobre o conteúdo do telegra-ma da embaixada dos EUA em Lisboa 

publicado pelo WikiLeaks. Em causa está uma alegada oferta do presidente do Banco Comercial Português (BCP) para disponibilizar informações con-fi denciais de clientes. Caso se confi r-

me que Santos Ferreira cometeu uma ilegalidade grave, ao revelar intenção de quebra de sigilo profi ssional, teria violado a lei geral do sector fi nancei-ro. c Economia, 18

Série ípsilon - Grandes RealizadoresVol. 14 - Van Gogh, de Maurice Pialat
Hoje
Por apenas
mais 1,95€

Sáb 8 Jan Edição Lisboa 
Sábado, 8 de Janeiro de 2011, Ano XXI, n.º 7581, 1,60€
Directora: Bárbara Reis
Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar
Directora executiva Online: Simone Duarte Directora de Arte: Sónia Matos

www.publico.pt

Presidenciais online
A campanha na estrada, opinião, a agenda dos candidatos, perfi s, 
fotos e fi lmes  http://publico.pt/Presidenciais2011/

Pedro Magalhães
“A mudança tem de vir da 

indignação dos eleitores” 
Entrevistas sobre o futuro por Teresa de Sousa

Sudão
Depois do referendo vão nascer 

dois novos países
        A análise de Jorge Almeida Fernandes  P2

Fugas
El Salvador, 
à margem 
dos roteiros 
turísticos
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e Miguel Gaspar
de Arte: Sónia Matos

Mais 500 milhões China compradora? Novos estágios Direito de Resposta

Estado quer pôr 
capital no BPN 
sem subir défice

Governo está a 
preparar venda 
directa de dívida

Exame de acesso 
à advocacia foi 
anulado pelo TC

Pinto Monteiro 
diz que notícia 
é deturpada 

a O Governo poderá recorrer ao fun-
do de recapitalização da banca para 
aumentar o capital do BPN, um expe-
diente para evitar que isso se refl icta 
no défi ce. c Economia, 20/21

a O Ministério das Finanças con-
fi rmou ontem que vai avançar com 
uma operação de venda directa de 
dívida pública, possivelmente desti-
nada à China. c Economia, 24

a O Tribunal Constitucional anulou 
os exames de acesso para estágios 
em advocacia, mas o bastonário quer 
substituí-los por mestrado ou licen-
ciatura. c Portugal, 12

a “A notícia publicada na página 6 
do PÚBLICO do dia 4 de Janeiro de 
2011 e com chamada à 1.ª e última 
páginas é inteiramente deturpada”, 
escreve o PGR. c Portugal, 11
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Dakar Ruben Faria venceu a etapa de ontem na categoria de motos e pilotos 
portugueses continuam a brilhar na exigente competição sul-americana Pág. 32

Cavaco Silva comprou acções da SLN a um 
preço mais baixo do que os accionistas
Campanha para as Presidenciais arranca amanhã marcada pelos estilhaços do BPN  a BPP 
nega ter recebido cheque de Manuel Alegre e diz que o avisou do carácter publicitário do 
texto  a Os caminhos, trunfos e debilidades dos candidatos a Inquérito: os seis dizem o que 
pensam da corrupção a Opiniões de Meirinho Martins e Carlos Jalali  Págs. 2 a 7 e Editorial

O espanhol Marc Coma lidera a 
prova que decorre na Argentina
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Figura 71
Primeiras Página do i 
na semana de 2 a 8 de Janeiro de 2011

Edição de domingo, 2 de Janeiro

Edição de segunda-feira, 3 de Janeiro

Edição de quinta-feira, 6 de Janeiro

Edição de sexta-feira, 7 de Janeiro

Edição de sábado, 8 de JaneiroEdição de terça-feira, 4 de Janeiro

Edição de quarta-feira, 5 de Janeiro

Apêndices apêndice C apêndice C Apêndices



Apêndices apêndice D

INTRODUÇÃO

O presente questionário compreende uma investigação destinada à dissertação de mestrado “Hierarquia de 
Informação Visual e Circuitos de Leitura: a Primeira Página dos Jornais Diários” no âmbito do 
Mestrado em Design de Comunicação da Faculdade de Arquitectura - da Universidade Técnica de Lisboa. 
A investigação é da autoria da designer Nádia Teixeira, sob orientação do designer e professor Daniel Raposo.
As questões que se seguem pretendem testar a eficácia dos elementos gráficos utilizados na comunicação das 
notícias de primeira página dos jornais diários.
A sua participação, com uma duração aproximada de 10 minutos, que muito se agradece, constitui um contributo 
significativo para a referida investigação.

Desde já se garante o total anonimato das informações fornecidas.

Obrigado pela sua colaboração.

Caro(a) Participante,
Pede-se o favor da sua colaboração.

questionário

* Questões de resposta obrigatória

Data de realização do inquérito: __/__/ 2011



01. Género:*

*

*

* 04. Lê jornais?

05. Qual o meio como obtém informação noticiosa?

Televisão

Rádio

Internet

Outras publicações impressas (livros, revistas, catálogos, etc.)

Sim

Não

Caso a resposta seja “sim”, salte para a pergunta 06.

Caso a resposta seja “não”, responda apenas à pergunta 05 e o seu inquérito termina.

02. Idade:

03. Habilitações literárias:

1º Ciclo do Ensino Básico (Escola Primária) 

2º Ciclo do Ensino Básico (Ciclo Preparatório)

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)

Ensino Secundário (ou equivalente ao 12º ano)

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Até 20 anos 21 a 45 anos 46 a 60 anos Mais de 60 anos

Feminino Masculino

I. Caracterização Sócio-Demográfica

II. Hábitos e Preferências de Leitura de Jornais

06.Com que frequência lê jornais?

Diariamente

Semanalmente

2 / 3 vezes por semana

Quinzenalmente

Mensalmente

Raramente

II.hábitos e preferências de leitura de jornais (cont.)

07. Com maior frequência:

08. Que jornais lê?

11. Dos seguintes adjectivos, quais caracterizam os jornais que lê?

09. O que mais valoriza no seu jornal habitual, a nível gráfico?

10. Se pudesse, o que alterava no grafismo/visual do seu jornal habitual?

Diário de Notícias

Público

i

Jornal de Notícias

Correio da Manhã

24 Horas

Oje

A Bola

O Jogo

Record

Diário Económico

Jornal de Negócios

Destak

Global

Metro

Expresso

Sol

Outro(s). Qual(quais)? ...............................

.............................................................................

Sério
Divertido Antiquado Confortável

Moderno Confuso Original
Jovem

Atractivo

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Dias úteis Fins-de-semana

Diário de Notícias

Público

i

Jornal de Notícias

Correio da Manhã

24 Horas

Oje

A Bola

O Jogo

Record

Diário Económico

Jornal de Negócios

Destak

Global

Metro

Expresso

Sol

Outro:

Outro:



De 1 a 7, indique qual a ordem de importância das notícias da capa apresentada na página 
seguinte, colocando a manchete1 em primeiro lugar e sem ter em conta o conteúdo da notícia:

 1entenda-se manchete como o título principal, alusivo à notícia mais importante da página

12a.

Assinale com um X na capa apresentada na página seguinte, qual o elemento gráfico (título, 
subtítulo, texto noticioso, imagem, etc.) para o qual o seu olho é atraído em primeiro lugar.

12a.

“Assembleia Geral: BCP abre portas a um reforço da Sonangol”

“Hospitais: Esperas motivam maioria das 90 quebras diárias”

“Medidas do PEC para reduzir o défice não convencem Bruxelas”

“Miso Music Portugal: Uma festa de aniversário com prendas de 75 compositores (P2)”

“Nascimento Rodrigues: O último adeus do provedor de justiça discreto”

“Russia: As armadilhas de Mumu (P2)”

“Washington: Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas”

*

*

III. Teste Prático de Leitura da Página (capa A)

O Presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, inaugura hoje, em 
Washington, uma cimeira centrada 
no “facto de a maior ameaça à se-
guran-ça dos EUA – a curto, médio 
e longo prazo – ser a possibilidade 

Medidas do PEC para reduzir o 
défice não convencem Bruxelas

Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento 
em 2013 deverá “exigir esforços adicionais” e vê riscos 
de a economia crescer abaixo do previsto

Janus 2010 Meio Século
de Independências Africanas

Já à venda nas Lojas Público,
Pontos de Venda Especiais e em
www.publico.pt. Por + 25€

Esperas motivam 
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Terça-feira, 13 de Abril de 2010, Ano XXI, n.º 7313, 1,00 €
Directora: Bárbara Reis
Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar
Directora de Arte: Sónia Matos

Ter 13 Abr Edição Lisboa

www.publico.pt

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos anterio-
res. O ponto que parecia mais polé-
mico foi aprovado por 98 por cento e 
pode levar ao reforço da participação 
da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol

Rússia As armadilhas
de Mumu P2

Miso Music Portugal
Uma festa de aniversário
com prendas de 75
compositores P2
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de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma nucle-
ar – uma arma de destruição maciça 
que não terão pejo em usar”, disse.  

Na mais importante reunião dos 
últimos 65 anos na capital federal 
norte-americana participarão chefes 
de Estado e de Governo de quase 50 
países (na foto, chegada da delega-
ção da China).      Mundo, 12

Washington  Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas

PUBLICIDADE

Hoje no Público

As medidas previstas no Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
estão em risco de não ser suficientes 
para alcançar a redução do défice 
orçamental pretendida, o que po-
derá obrigar o Governo a prever um 
esforço de consolidação adicional. 

Esta mensagem vai ser amanhã di-
rigida ao Governo pela Comissão 
Europeia no quadro da sua avalia-
ção sobre o PEC aprovado no fim 
de Março. Para Bruxelas, o objecti-
vo de redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 

com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta 
de decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4

Capa  A



Janus 2010 Meio Século
de Independências Africanas

Já à venda nas Lojas Público,
Pontos de Venda Especiais e em
www.publico.pt. Por + 25€
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Miso Music 
Portugal
Uma festa de 
aniversário com 
prendas de 75
compositores 
P2

O Presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, inaugu-
ra hoje, em Washington, uma 
cimeira centrada no “facto de a 
maior ameaça à segurança dos 
EUA – a curto, médio e longo 
prazo – ser a possibilidade de uma 
organização terrorista vir a obter 
uma arma nuclear”. “Sabemos que 
organizações como a Al-Qaeda 

B
R

E
N

D
A

N
 S

M
IA

LO
W

SK
I/

A
F

P

estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em 
usar”, disse. Na mais importante 
reunião dos últimos 65 anos na 
capital federal norte-americana 
participarão chefes de Estado e 
de Governo de quase 50 países 
(na foto, chegada da delegação da 
China).     Mundo, 12

Washington 
Cimeira histórica para 
negar o nuclear a terroristas
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Medidas do PEC 
para reduzir o défice não convencem Bruxelas

Comissão Europeia diz que a meta dos três por cento em 2013 deverá “exigir esforços adicionais” 
e vê riscos de a economia crescer abaixo do previsto

As medidas previstas no Progra-
ma de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) estão em risco de não ser su-
ficientes para alcançar a redução do 

défice orçamental pretendida, o que 
poderá obrigar o Governo a prever 
um esforço de consolidação adicional.  
Esta mensagem vai ser amanhã diri-

gida ao Governo pela Comissão Euro-
peia no quadro da sua avaliação so-
bre o PEC aprovado no fim de Março.  
Para Bruxelas, o objectivo de redução 

do défice para menos de três por cen-
to do PIB em 2013 com que o Governo  
se comprometeu com os seus parcei-
ros do euro “poderá exigir esforços 

adicionais face aos delineados no 
programa”, insiste mais à frente a pro-
posta de decisão, a que o PÚBLICO  
teve acesso.       Destaque, 3 e 4

Rússia As armadilhas de Mumu P2

Esperas motivam
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos anterio-
res. O ponto que parecia mais polé-
mico foi aprovado por 98 por cento e 
pode levar ao reforço da participação 
da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol

PUBLICIDADE

Capa  B

De 1 a 7, indique qual a ordem de importância das notícias da capa apresentada na página 
seguinte, colocando a manchete1 em primeiro lugar e sem ter em conta o conteúdo da notícia:

 1entenda-se manchete como o título principal, alusivo à notícia mais importante da página

12b.

Assinale com um X na capa apresentada na página seguinte, qual o elemento gráfico (título, 
subtítulo, texto noticioso, imagem, etc.) para o qual o seu olho é atraído em primeiro lugar.

12b.

“Assembleia Geral: BCP abre portas a um reforço da Sonangol”

“Hospitais: Esperas motivam maioria das 90 quebras diárias”

“Medidas do PEC para reduzir o défice não convencem Bruxelas”

“Miso Music Portugal: Uma festa de aniversário com prendas de 75 compositores (P2)”

“Nascimento Rodrigues: O último adeus do provedor de justiça discreto”

“Russia: As armadilhas de Mumu (P2)”

“Washington: Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas”

*

*

III. Teste Prático de Leitura da Página (capa B)



Muito Obrigado pelo seu contributo.

Medidas do 
PEC para 
reduzir o défice 
não convencem 
Bruxelas
Comissão Europeia diz que a meta 
dos três por cento em 2013 deve-
rá “exigir esforços adicionais” e vê 
riscos de a economia crescer abaixo 
do previsto

Janus 2010 Meio Século
de Independências Africanas

Já à venda nas Lojas Público,
Pontos de Venda Especiais e em
www.publico.pt. Por + 25€

As medidas previstas no Pro-
grama de Estabilidade e Cresci-
mento (PEC) estão em risco de 
não ser suficientes para alcançar 
a redução do défice orçamental 
pretendida, o que poderá obrigar 
o Governo a prever um esforço de 
consolidação adicional. Esta men-
sagem vai ser amanhã dirigida ao 
Governo pela Comissão Europeia 
no quadro da sua avaliação sobre 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010, Ano XXI, n.º 7313, 1,00 €
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Directores adjuntos: Nuno Pacheco, Manuel Carvalho e Miguel Gaspar
Directora de Arte: Sónia Matos
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o PEC aprovado no fim de Mar-
ço. Para Bruxelas, o objectivo de 
redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 
com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta de 
decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4

Rússia 
As armadilhas de Mumu P2

Miso Music Portugal Uma festa de aniversário 
com prendas de 75 compositores P2

O Presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, inaugura hoje, em 
Washington, uma cimeira centra-
da no “facto de a maior ameaça à 
segurança dos EUA – a curto, médio 
e longo prazo – ser a possibilidade 

de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em usar”, 

disse. Na mais importante reunião 
dos últimos 65 anos na capital fe-
deral norte-americana participarão 
chefes de Estado e de Governo de 
quase 50 países (na foto, chegada da 
delegação da China).       Mundo, 12

Washington Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas
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Esperas motivam
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos ante-
riores. O ponto que parecia mais po-
lémico foi aprovado por 98 por cento 
e pode levar ao reforço da participa-
ção da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol

B
R

E
N

D
A

N
 S

M
IA

LO
W

SK
I/

A
F

P

Medidas do 
PEC para 
reduzir o défice 
não convencem 
Bruxelas
Comissão Europeia diz que a meta 
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do previsto
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o PEC aprovado no fim de Mar-
ço. Para Bruxelas, o objectivo de 
redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 
com que o Governo se comprome-
teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
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Washington, uma cimeira centra-
da no “facto de a maior ameaça à 
segurança dos EUA – a curto, médio 
e longo prazo – ser a possibilidade 

de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em usar”, 

disse. Na mais importante reunião 
dos últimos 65 anos na capital fe-
deral norte-americana participarão 
chefes de Estado e de Governo de 
quase 50 países (na foto, chegada da 
delegação da China).       Mundo, 12

Washington Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas
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Esperas motivam
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos ante-
riores. O ponto que parecia mais po-
lémico foi aprovado por 98 por cento 
e pode levar ao reforço da participa-
ção da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol
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ço. Para Bruxelas, o objectivo de 
redução do défice para menos 
de três por cento do PIB em 2013 
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teu com os seus parceiros do euro 
“poderá exigir esforços adicionais 
face aos delineados no programa”, 
insiste mais à frente a proposta de 
decisão, a que o PÚBLICO teve  
acesso.      Destaque, 3 e 4
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As armadilhas de Mumu P2

Miso Music Portugal Uma festa de aniversário 
com prendas de 75 compositores P2

O Presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, inaugura hoje, em 
Washington, uma cimeira centra-
da no “facto de a maior ameaça à 
segurança dos EUA – a curto, médio 
e longo prazo – ser a possibilidade 

de uma organização terrorista vir a 
obter uma arma nuclear”. “Sabemos 
que organizações como a Al-Qaeda 
estão a tentar obter uma arma 
nuclear – uma arma de destruição 
maciça que não terão pejo em usar”, 

disse. Na mais importante reunião 
dos últimos 65 anos na capital fe-
deral norte-americana participarão 
chefes de Estado e de Governo de 
quase 50 países (na foto, chegada da 
delegação da China).       Mundo, 12

Washington Cimeira histórica 
para negar o nuclear a terroristas
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Esperas motivam
maioria das 90
queixas diárias

De um total de 52.779 queixas fei-
tas sobre os estabelecimentos de saú-
de em 2009, cerca de 32 mil diziam 
respeito aos hospitais. O tempo de 
espera volta a ser o motivo mais invo-
cado pelos utentes para a insatisfação 
(38 por cento).      Portugal, 6/7

Provedor de Justiça durante dez 
anos, a sua conduta pautou-se sobre-
tudo pela reserva e pela discrição. 
Nascimento Rodrigues morreu, víti-
ma de cancro, no domingo passado. 
Tinha 69 anos e uma vida dedicada à 
causa pública.      Portugal, 10

A assembleia geral de accionistas 
do BCP esteve longe da participação 
e da conflitualidade dos anos ante-
riores. O ponto que parecia mais po-
lémico foi aprovado por 98 por cento 
e pode levar ao reforço da participa-
ção da Sonangol.      Economia, 21

Hospitais Nascimento Rodrigues Assembleia geral

O último adeus
do provedor de
Justiça discreto

BCP abre portas
a um reforço
da Sonangol
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Capa  C

De 1 a 7, indique qual a ordem de importância das notícias da capa apresentada na página 
seguinte, colocando a manchete1 em primeiro lugar e sem ter em conta o conteúdo da notícia:

 1entenda-se manchete como o título principal, alusivo à notícia mais importante da página

12c.

Assinale com um X na capa apresentada na página seguinte, qual o elemento gráfico (título, 
subtítulo, texto noticioso, imagem, etc.) para o qual o seu olho é atraído em primeiro lugar.

12c.

“Assembleia Geral: BCP abre portas a um reforço da Sonangol”

“Hospitais: Esperas motivam maioria das 90 quebras diárias”

“Medidas do PEC para reduzir o défice não convencem Bruxelas”

“Miso Music Portugal: Uma festa de aniversário com prendas de 75 compositores (P2)”

“Nascimento Rodrigues: O último adeus do provedor de justiça discreto”

“Russia: As armadilhas de Mumu (P2)”

“Washington: Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas”

*

*

III. Teste Prático de Leitura da Página (capa C)



INTRODUÇÃO

O presente questionário compreende uma investigação destinada à dissertação de mestrado “Hierarquia de 
Informação Visual e Circuitos de Leitura: a Primeira Página dos Jornais Diários” no âmbito do 
Mestrado em Design de Comunicação da Faculdade de Arquitectura - da Universidade Técnica de Lisboa. 
A investigação é da autoria da designer Nádia Teixeira, sob orientação do designer e professor Daniel Raposo.
As questões que se seguem pretendem testar a eficácia dos elementos gráficos utilizados na comunicação das 
notícias de primeira página dos jornais diários.
A sua participação, com uma duração aproximada de 10 minutos, que muito se agradece, constitui um contributo 
significativo para a referida investigação.

Desde já se garante o total anonimato das informações fornecidas.

Obrigado pela sua colaboração.

Caro(a) Participante,
Pede-se o favor da sua colaboração.

questionário

* Questões de resposta obrigatória

Data de realização do inquérito: __/__/ 2011



01. Género:*

*

*

* 04. Tem por hábito a leitura de  jornais?

05. Qual o meio como obtém informação noticiosa?

Televisão

Rádio

Internet

Outras publicações impressas (livros, revistas, catálogos, etc.)

Sim

Não

Caso a resposta seja “sim”, salte para a pergunta 06.

Caso a resposta seja “não”, responda apenas à pergunta 05 e o seu inquérito termina.

02. Idade:

03. Habilitações literárias:

1º Ciclo do Ensino Básico (Escola Primária) 

2º Ciclo do Ensino Básico (Ciclo Preparatório)

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)

Ensino Secundário (ou equivalente ao 12º ano)

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Até 20 anos 21 a 45 anos 46 a 60 anos Mais de 60 anos

Feminino Masculino

I. Caracterização Sócio-Demográfica

II. Hábitos e Preferências de Leitura de Jornais

06.Com que frequência lê jornais?

Diariamente

Semanalmente

2 / 3 vezes por semana

Quinzenalmente

Mensalmente

Raramente

II.hábitos e preferências de leitura de jornais (cont.)

07. Com maior frequência:

08. Que jornais lê?

11. Dos seguintes adjectivos, quais caracterizam os jornais que lê?

09. O que mais valoriza no seu jornal habitual, a nível gráfico?

10. Se pudesse, o que alterava no grafismo/visual do seu jornal habitual?

Diário de Notícias

Público

i

Jornal de Notícias

Correio da Manhã

24 Horas

Oje

A Bola

O Jogo

Record

Diário Económico

Jornal de Negócios

Destak

Global

Metro

Expresso

Sol

Outro(s). Qual(quais)? ...............................

.............................................................................

Sério
Divertido Antiquado Confortável

Moderno Confuso Original
Jovem

Atractivo

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Dias úteis Fins-de-semana

Diário de Notícias

Público

i

Jornal de Notícias

Correio da Manhã

24 Horas

Oje

A Bola

O Jogo

Record

Diário Económico

Jornal de Negócios

Destak

Global

Metro

Expresso

Sol

Outro:

Outro:



De 1 a 7, indique qual a ordem de importância das notícias da capa apresentada na página 
seguinte, colocando a manchete1 em primeiro lugar e sem ter em conta o conteúdo da notícia:

 1entenda-se manchete como o título principal, alusivo à notícia mais importante da página

15a.

Assinale com um X na capa apresentada na página seguinte, qual o elemento gráfico (título, 
subtítulo, texto noticioso, imagem, etc.) para o qual o seu olho é atraído em primeiro lugar.

16a.

“Assembleia Geral: BCP abre portas a um reforço da Sonangol”

“Hospitais: Esperas motivam maioria das 90 quebras diárias”

“Medidas do PEC para reduzir o défice não convencem Bruxelas”

“Miso Music Portugal: Uma festa de aniversário com prendas de 75 compositores (P2)”

“Nascimento Rodrigues: O último adeus do provedor de justiça discreto”

“Russia: As armadilhas de Mumu (P2)”

“Washington: Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas”

*

*

III. Teste Prático de Leitura da Página (capa A)

Capa  A



Capa  B

De 1 a 7, indique qual a ordem de importância das notícias da capa apresentada na página 
seguinte, colocando a manchete1 em primeiro lugar e sem ter em conta o conteúdo da notícia:

 1entenda-se manchete como o título principal, alusivo à notícia mais importante da página

15b.

Assinale com um X na capa apresentada na página seguinte, qual o elemento gráfico (título, 
subtítulo, texto noticioso, imagem, etc.) para o qual o seu olho é atraído em primeiro lugar.

16b.

“Assembleia Geral: BCP abre portas a um reforço da Sonangol”

“Hospitais: Esperas motivam maioria das 90 quebras diárias”

“Medidas do PEC para reduzir o défice não convencem Bruxelas”

“Miso Music Portugal: Uma festa de aniversário com prendas de 75 compositores (P2)”

“Nascimento Rodrigues: O último adeus do provedor de justiça discreto”

“Russia: As armadilhas de Mumu (P2)”

“Washington: Cimeira histórica para negar o nuclear a terroristas”

*

*

III. Teste Prático de Leitura da Página (capa B)

Muito Obrigado pelo seu contributo.



ANEXOS

10.1  Anexo A – Capa do jornal i (20 de Outubro)

10.2  Anexo B – Certificado de ida ao jornal i
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Anexos anexo B

Venho por este meio confirmar que Nádia Miriam Janeiro Teixeira 

assistiu à reunião e concepção da primeira página do jornal i, no dia 

19 de Outubro de 2011.

Certificado

Anexos anexo A

Cavaco abreguerra
a Passos Coelho
Presidente da República ataca cortes dos subsídios de
Natal e férias só no Estado.Maioria ignora avisos // PÁGS. 14-17

1 euro // Quinta-feira, 20 Outubro 2011
//Ano 3 //Número 767 //www.ionline.pt

Director: António Ribeiro Ferreira //Directora-adjunta: Ana Sá Lopes

O JORNALCOM O MELHOR
DESIGN DO MUNDO

PUB

Prédios
devolutos
podem vira ser
arrendados
por jovens
// PÁGS. 4-5

Monet, Picasso,
Van Gogh
e Cézanne
invadem amanhã
a Gulbenkian
// PÁG. 33

ENTREVISTAAJOSÉ
MANUEL FERNANDES.
EU FECHAVAAMANHÃ
ARTPINFORMAÇÃO

Santa Casa. Receitas do jogo
entram mesmo no Orçamento// PÁGS. 2-3

Transportes públicos. Governo
confirma despedimentos // PÁG. 20

Salário mínimo nacional já não
vai aumentareste ano// PÁG. 9

ORÇAMENTO

Pina Moura:
“O mais fácil
seria discordar
das medidas”

Sérgio Vasques:
“Houve coragem

no corte dos
benefícios fiscais”

SÓNOS
FALTAVA
MAIS ESTA

// PÁGS. 18-19

// PÁGS. 22-23








