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Termos de utilização
Esta publicação é para uso pessoal do leitor. É autorizada a cita-

ção de textos. Não é permitido a venda a terceiros, ou a disse-

minação deste PDF por outros sites. É permitido imprimir este 

documento e colocá-lo em bibliotecas públicas. A licença conce-

dida ao leitor não permite vender os conteúdos (textos, imagens 

e grafismos) a terceiros. 

Não é permitido colocar este PDF em sites como ISSUU, etc. É 

terminantemente proibido colocar este PDF noutros sites! Pela 

simples razão: passados alguns dias (ou semanas) depois do pri-

meiro lançamento, recebemos reacções, sugestões e comentá-

rios dos leitores, que nos permitem melhorar o conteúdo. Deste 

modo, fazemos segundas (ou mesmo) terceiras edições, que 

incluem esses melhoramentos. As cópias ilegais, difundidas 

noutros sites, não beneficiam desses melhoramentos.

Citações
Quem quiser incluir no seu trabalho académico, jorna lís tico, 

etc. uma referência aos temas aqui publicados, deve fazer a cita-

ção e a respectiva referência segundo a praxe académica:

Nome(s) do(s) autore(s)

Título do artigo

Culturas nr ...., data ....

Publicado em: www.tipografos.net/cadernos

Editor, Copyright
Os cadernos de CULTURAS são redigidos, paginados e publi cados 

por Paulo Heitlinger; são igualmente pro prie  dade intelectual 

deste editor. Qualquer comu nica ção – calúnias, louvores, ofer-

tas de dinheiro ou outros valores, propos tas de subor no, etc. – 

info.tipografia@gmail.com. 

Colaboradores
CULTURAS está aberto à mais ampla participação de colaborado-

res, quer regulares, quer episó dicos, que queiram ver os seus 

artigos, investigações e opi niões difundidos por este meio. Os 

artigos assinalados com o(s) nome(s) do(s) seu(s) autor(es) são 

da responsabilidade desse(s) mes mo(s) autor(es) – e também sua 

propriedade intelec tual, claro. 

Modo de usar CULTURAS

Aconselhamos os nossos leitores a usar a 
versão 10 do Acrobat Reader – a versão 11. 
Esta ferramenta, mais evoluída, não só permite 
visualizar vídeos e clicar todos os hiperlinks 
inseridos neste texto digital, como permite 
adicionar comentários. Deste modo, pode 
personalizar melhor esta sua cópia do livro!

Temas
CULTURAS inci de sobre temas relacionados com a Fotografia, 

o Design, o Typeface Design, o Design Gráfico e de produto e a 

análise so cial e cultural dos fenó menos rela cio nados com a visu-

alização, edição, publicação e repro dução de textos, símbolos e 

imagens. Publicados em português, castelhano, galego e cata-

lão, os cadernos de CULTURAS não professam qualquer orien -

tação nacionalista, chauvinista, partidária, religiosa, misticista 

ou obscurantista. Não discutimos temas pseudo-científicos, tais 

como a Semió tica ou o «Lateral Thinking», por exemplo. 

Em 2014, a distribuição continua a ser feita grátis, por divul-

gação do PDF posto à disposição em www.tipografos.net/cader-
nos. 

© 2007, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 by Paulo Heitlinger. 

All rights reserved.



Introdução

P ara as/os leitoras/leitores que já conhecem CULTURAS, esta 

edição pode ser uma surpresa, com conteúdos um pouco 

«fora do normal». Isto porque decidi transformar este 

caderno num mostruário do que alguns estudantes universitá-

rios portugueses fazem, quando começam a aprender Fotografia. 

Neste caso trata-se de uma selecção – Best of – dos trabalhos fei-

tos pelos estudantes da Universidade Lusófona do Porto, quando 

frequentaram os cursos de Comunicação Audiovisual e Multimé-

dia (CAM, cam.ulp.pt/) ou de Design de Comunicação. Mostram-

-se nesta edição de CULTURAS essencialmente os «melhores traba-

lhos» feitos em 2013 e 2014, mas também foram incluídos alguns 

de 2012.

Quem fez estas fotos? A idade da maioria dos estudan-

tes oscila entre os 20 e os 25 anos. Cerca de metade são do 

sexo feminino, a outra metade são estudantes masculinos. 

Embora alguns já tivessem alguma experiência em usar máqui-

nas fotográficas, muitos deles nunca tinham feito Fotografia de 

modo consciente, pelo que podem ser considerados «amadores» 

em todos os aspectos. Tanto mais surpreendente a qualidade de 

alguns trabalhos mostrados nas seguintes páginas  – mas o leitor 

julgará, e todos nós – o docente e os estudantes – ficaremos muito 

satisfeitos se o leitor quiser partilhar a sua opinião conosco. 

M ais alguma breves explicações sobre como decorrem 

as aulas. Cada aula, com a duração de 4 horas, acon-

tece uma vez por semana. Ao longo do semestre 

somam-se cerca de 15 aulas; cada uma subordinada a um dis-

tinto tema, que é explicado num briefing, no início da aula. Con-

tudo, o «Tema livre» é uma excepção, já que neste caso é o estu-

dante que decide que tema vai abordar, como o vai fotografar 

(p/b? cores?), como vai fazer a gestão do tempo e dos recursos 

investidos. Conforme a previsão meteorológica o aconselha, as 

aulas decorrem no estúdio da ULP, com iluminação artificial, 

ou fora da ULP, com luz natural. Nas sessões feitas no exterior, 

toma-se partido da oferta de temas e assuntos que uma grande 

cidade histórica como o Porto oferece: monumentos, mercados, 

parques, pontes, Barroco, Art-Déco, etc.

Ao longo das aulas são abordados as tecnologias e modos 

de fotografar relevantes para um curso que pretende ser 

uma iniciação competente às «Práticas Fotográficas». 

Durante o semestre são feitas várias sessões de avaliação, nas 

quais se discutem e avaliam em pormenor os trabalhos.

Os resultados tem sido, na maior parte dos casos, estimu-

lantes. Gratificante é sempre o momento quando o docente 

percebe que o estudante foi contagiado pelo prazer de fotogra-

far, quando ele ou ela descobriu o enorme potencial daquela 

pequena ferramenta que se chama «máquina fotográfica».  

Paulo Heitlinger.

http://cam.ulp.pt/
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Festas de Verão
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Bugiada no Sobrado
A Bugiada é uma festa tradicional que se realiza no dia 24 
de Junho (dia de São João), na pequena vila do Sobrado, no 
município de Valongo, Grande Porto. Neste teatro encenado 
ao ar livre desenrola-se, ao longo de muitas horas, uma 
peleja entre Mourisqueiros (Mouros) e  Bugios (Cristãos). 

Todos os anos, no mês de Julho, uma aldeia dos arredores 

do Porto (Portugal) celebra no dia de São João uma festa 

que encena uma luta entre Cristãos (=Bugios) e Mouros 

(=Mourisqueiros), em disputa por uma imagem milagrosa do 

dito santo. É a Festa da Bugiada. A festa, que conta com a partici-

pação entusiástica de muitos locais, atrai à localidade centenas 

de pessoas das redondezas, merecendo especial menção os laços 

que a ela mantêm os sobradenses emigrantes, primeiro os ‘bra-

sileiros’ e ‘venezuelanos’ e, desde os anos 60, os ‘franceses’, ‘ale-

mães’ e ‘luxemburgueses’.

Os uniformes estão todos muito aprimorados, pois há 

alguma pessoas que não se querem poupar o ridículo de candida-

tar o acontecimento a Património Cultural Imaterial da Unesco 

(candidaturadabugiadaemouriscada.com/candidatura/). 

A Festa de São João no Sobrado, como se vê hoje, não conta 

com referências ou registos antigos. Não houve associação ou 

confraria que tivesse o encargo de a organizar. Sendo uma festa 
A 

«Lavra da Praça» – que não tem muito que ver com a Bugiada propriamente dita – processa-se em 

ordem inversa à natural. Os trabalhos agrícolas são: colher os ‹dreitos›, semear, gradar e lavrar. 

Decorrem a partir da tarde do dia 24 de Junho, partindo e regressando de uma casa particular, em 

Campelo. Os papéis são executados por lavradores mascarados, apoiados por uma junta de jumentos. 

http://candidaturadabugiadaemouriscada.com/candidatura/
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de danças, de rituais, de manifestações de índole carnavalesca, 

não tem texto escrito. Contudo, a festa estará baseada numa 

lenda transmitida oralmente, que nos leva ao tempo em que os 

Muçulmanos ocuparam a Península Ibérica.

A manifestação na aldeia do Sobrado desenrola-se sob a 

forma de desfiles, danças e pequenos trechos de teatro popu-

lar. Os Bugios, sob a condução do Velho da Bugiada, vão sem-

pre mascarados, vestidos de roupas garridas, levam penachos de 

fitas na cabeça, guizos por todo o corpo e castanholas nas mãos. 

O Velho da Bugiada é uma figura central; cabe-lhe o papel 

de dirigir a Bugiada e suas danças, mas também de realizar 

outras tarefas, relacionadas com a construção dos chamados 

castelos, com o convite aos advogados e ao cavaleiro que vai cor-

rer as embaixadas, a designação dos que vão executar os diferen-

tes papéis nos ‹serviços› da tarde, relacionados com os trabalhos 

agrícolas e com a Dança do Cego. É um posto muito pretendido. 

Os Bugios desfilam em número de várias centenas, de todas as 

idades, e fazem grande algazarra (quando estão dispostos para 

tal). Representam o lado folião, carnavalesco, da festa. 

O s Mourisqueiros são comandados pelo Reimoeiro (= Rei 

Moiro). São algumas dezenas de rapazes solteiros, usam 

um fato militar colorido e listrado, na cabeça levam um 

chapeu alto e cilíndrico, ladeado de espelhos e encimado de plu-

mas, usam polainas e levam uma espada na mão direita. 

Depois das danças, logo pela manhã, a Bugiada atinge o 

seu clímax ao fim da tarde, quando cada uma das formações 

sobe ao respectivo castelo e tem início a guerra, acompanhada, 

O «sapateiro» e a sua bem musculada «mulher 

do Sapateiro». A «Sapateirada» é uma das 

partes da Festa de S. João de Sobrado, também 

conhecida por Dança do Sapateiro
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em simultâneo, de trocas de embaixadas e de 

«negociações diplomáticas». Não havendo 

acordo, os Mourisqueiros atacam o castelo 

bugio e levam o seu Velho preso. Quando tudo 

parece terminado, os Bugios recorrem a uma 

gigantesca serpe (serpente), aparecem de rom-

pante aos Mourisqueiros, libertam o seu chefe 

e cada formação vai fazer a respectiva dança 

final em seu sítio.

Tudo ao contrário

N a Bugiada interferem três outros tipos 

de manifestações populares. Uma delas 

é o conjunto de cenas de crítica da vida 

local e nacional, típicas da época carnavalesca. 

Outra é o ritual da Lavra da praça, em que as 

operações de lavrar, gradar e semear são feitas 

– mas em ordem inversa. 

O
s Bugios (Cristãos) vão 

mascarados, vestidos de 

roupas garridas, levam 

penachos de fitas na cabeça, 

guizos por todo o corpo e 

castanholas nas mãos.
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B
ugiada. O «Rodízio» é uma parte  

das danças dos Mourisqueiros 

caracterizada  pela formação de 

dois semicírculos que, a partir de um 

sinal, começam a rodar em sentido 

inverso, aos gritos dos Mourisqueiros 

e do toque acelerado da caixa. A dado 

momento, cada fila abandona em 

corrida ligeira o espaço, dirigindo-se 

em sentidos opostos e regressando ao 

ponto inicial, restabelecendo-se a 

formação das duas filas paralelas.

Finalmente, a mais espectacular é a 

chamada Dança do Cego ou Sapateirada 

– uma cena de teatro popular, em que se 

evoca a perturbação causada numa comu-

nidade local pela chegada de um sapateiro 

cego que viaja de terra em terra, guiado 

pelo seu moço. E aqui chegamos a um 

tema central, que, esse sim, continua a 

interessar as gentes  de Portugal: a mulher 

que «põe os cornos» ao marido...
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Q
uase ninguém percebe a 

«lógica» da festa, mas – 

que importa? As pessoas 

divirtem-se e gostam de 

assistir ao espectáculo que se 

repete anualmente...

Todas as fotos: Birgit 

Wegemann e Paulo Heitlinger.



Cavalos em 
Ponte de Lima
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VIII. Feira do Cavalo em Ponte de Lima

A 
Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que se celebra anu-

almente, decorreu também em 2014 na «Capital do 

Cavalo de Desporto» no Norte de Portugal. De 26 a 29 

de Junho encontraram-se na simpática vila criado-

res e fãs de cavalos de raça, que foram exibidos em concur-

sos no Recinto Equestre da Expolima, situado na margem sul 

do rio Lima. Muito prático, quando se trata de proporcionar 

um refrescante banho aos cavalos num dia quente de Verão... 

Considerada como um dos acontecimentos equestres de refe-

rência em Portugal – pela qualidade e pelo rigor das provas e 

dos concursos que apresenta – a 8a. Feira do Cavalo de Ponte 

de Lima foi de novo um sucesso, com um clima festivo muito 

agradável. A tradição equestre tem poucas raizes no Minho, 

mas esta feira atrai cada vez mais adeptos, como confirmou a 

8a. Feira, com mais de 1o0 mil visitantes ao longo dos quatro 

dias. Participada por criadores de cavalos e com a presença 

das melhores coudelarias nacionais e algumas estrangei-

ras, contou com delegações da Bélgica, Alemanha, Holanda, 

Inglaterra, França, Brasil, México e Angola. Também aqui, os 

cavalos com maior protagonismo foram os da raça Lusitano. 

Fica já anunciado o «evento do ano»: A Feira Nacional do 
Cavalo, a partir de 7 de Novembro de 2014, em Golegã.  
A Golegã é palco da Feira de São Martinho, da Feira 
Nacional do Cavalo e da Feira Internacional do Cavalo 
Lusitano. 

Água fresquinha do rio...
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S
empre a festejar: Ponte de Lima tem a 

fama de ser a „capital do folclore no 

Norte de Portugal”.  Este rancho 

folclórico, com concertinas, cavaquinho, 

guitarras e flauta, toca para os turistas que 

visitam a vila aos domingos. Foto: ph. 
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 Foto: Município de Ponte de Lima
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Best of 2012+13+14
foco, composição, situação, 

iluminação, enquadramento, imaginação.

Uma Selecção de fotografias 
feitas pelos estudantes da 
Unidade Curricular  
Prácticas Fotográficas.
No 2o ano da Licenciatura de CAM
da Universidade Lusófona do Porto
Docente: Paulo Heitlinger.

As fotografias, que são publicadas 
com o consentimento dos seus 
autores, são copyright dos mesmos.



warmup: perfis
O Curso de «Prácticas Fotográficas», que tem a duração de um 
semestre, começa com exercícios simples – sombras projectadas numa 
parede ‑, para pôr os estudantes a fazer imagens digitais, sem grandes 
preocupações com diafragmas, aberturas, profundidades de campo, 
enquadramentos e com todos os outros assuntos que serão trabalhados 
intensamente ao longo das seguintes 14 semanas...
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Tema Livre / 
Reportagem



Página 29

Jorge Gonçalves fotografou “Amanhando o Peixe”. Mercado do Bolhão, Porto. 2014.



Página 30

Ana Varejo fotografou “Primeira Comunhão”. 2014.



Página 31

Jorge Gonçalves fotografou “O que vai ser?” Mercado do Bolhão, Porto. 2014.



Página 32

Carlos Lemos fotografou a Cantina da AMI (Assistência Médica Internacional) / Porto. 2013.



Página 33

Daniela Santos fotografou “Agricultura”. 2013.



Página 34

Tema 
Moda

Martinha Lemos fotografou «Nuvem azul». 2014.



Página 35

Jéssica Monteiro fotografou um Modelo. 2013



Página 36

Jess Monteiro fotografou uma colega. 2013.



Página 37

Estefânia Vieira da Silva fotografou 
Stephanie, 2014



Página 38

João Ribeiro fotografou os modelos 
Joana e Bruno, 2014.



Página 39

Marta Marques fotografou ”Maquilhagem”. 2013.



Página 40

Hugo Fortuna fotografou «Veu». 2012.



Página 41

Pedro Pinto fotografou “Múltiplas Exposições”. 2014.

Tema 
Experimental



Página 42

Fernando Chaves fotografou “Analógico e Digital” 2013.



Página 43

Guilherme Henriques fotografou “Uma visita ao Museu Serralves”. 2013.



Página 44

Sofia Borba fotografou “Flor” 2013.



Página 45

Sara Moriano fotografou «Textura», 2014



Página 46

Telmo Filipe fotografou “Verniz sobre Àgua”. 2013.



Página 47

Joao Rodrigues (Seagull) fotografou “Planta”. 2013.



Página 48

Tema 
Religião

Daniela Santos fotografou “Sé do Porto”. 2013.



Página 49

Edna Sofia Jorge fotografou “Promessas”. 2014.



Página 50

Joel Snitram fotografou “Estátua”. 2014.



Página 51Vitor Pinto fotografou azulejos, 2012.
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Tema 
Música

Edu Martins fotografou «Flautando». 2013.



Página 53

Catarina Miranda fotografou uma tocadora de bongos. 2013



Página 54

Marta Almeida fotografou “Tutti”. Ensaio Geral na Casa da Música, Porto. 2013.



Página 55

Stéphanie Carvalho fotografou “Coro”. Ensaio Geral na Casa da Música, Porto. 2013.



Página 56

Telmo Filipe fotografou “Violoncelos”. Ensaio Geral na Casa da Música, Porto. 2013.



Página 57

Ana Félix fotografou uma cantora. 2013.



Página 58

Sofia Campilho fotografou uma cantora. 2013



Página 59

Helena Oliveira fotografou em Low Key. 2014.



Página 60

Ivone Rodrigues fotografou 
expressão. 2014.



Página 61

João Pinto Ribeiro fotografou 
expressão. 2014.



Página 62

João Rodrigues fotografou «Bodyboard». 2013.

Tema 
Movimento



Página 63

Luiza Azevedo fotografou “Salto”. 2013.



Página 64
Rui Teixeira fotografou “Kik Boxing”. 2014.



Guilherme Henrique fotografou “Ballet”. 2013.



Página 66

Diogo Almeida fotografou “Trote”. 2013.



Página 67

Milena Silva fotografou “Gesto”. 2013.



Página 68

Inês Carvalho fotografou “Salto”. 2014.



Página 69

Tema 
Retrato

Sofia Borba retratou Edvane. 2013.



Página 70

Fernando Macedo Chaves fotografou em Low Key, 2013.



Página 71

Sásá Gomes fotografou “Contraluz”. 2013.



Página 72

Pedro Santos captou Wender Dias. 2013.



Página 73

Filipa Alves fotografou “Rosto”. 2013.



Página 74

Ivone Rodrigues fotografou Ruben Dias. 2014.



Página 75

Elisa Simões fotografou Hugo Fortuna. 2013.



Página 76

Helena Oliveira retratou Ivone Rodrigues. 2014.



Página 77

Diogo Oliveira fotografou “Perigo”. 2012.



Página 78

Soraia Pereira retratou Ziga Kipar. 2012.



Página 79

Sara Moriano retratou Márcia Peixoto. 
2014.



Página 80

Márcia Rafaela Peixoto retratou Helena Oliveira. 2014.



Página 81

Sofia Campilho retratou Jess. 2012.



Página 82

Tema 
Arquitectura 
Histórica e 
Actual

Igreja Barroca, Porto. 2014.



Página 83

Marta Alves Sobral fotografou o Museu de Arte Rupestre em Foz Coa. 2013.



Página 84

Diana Sanches fotografou o Castelo de Guimarães. Guimarães, 2013.



Página 85

Hugo Paiva fotografou a fachada Art‑Déco da Farmácia Vitália, Porto, 2013



Página 86Hugo Paiva fotografou a Ponte Luis I, Porto, 2013.



Página 87

Filipa Alves fotografou ornamentos Art‑Déco na Baixa do Porto. 2013.



Página 88

Ana Félix fotografou portão Art‑Déco da Vila Serralves, Porto, 2013.



Página 89

Sofia Borba fotografou a Vila Serralves, Porto, 2013.



Página 90

Edu Martins fotografou um friso Art‑Déco no Café Imperial, 2013.



Página 91

Filipa Alves fotografou a Ponte Luis I, 2013.



Página 92

Sásá Gomes fotografou Álvaro Siza Vieira (exterior), 2013.



Página 93

Diogo Almeida fotografou Álvaro Siza Vieira (interior), 2013.



Página 94

Alexandra Rocha fotografou Letreiros comerciais, Porto, 2014.



Página 95

Estefânia Vieira da Silva  fotografou Letreiros comerciais, Porto, 2014.



Página 96

Tema Luz 
e Sombra 
+
Natureza
Morta

Sásá Gomes fotografou duas cabaças. 2013.



Página 97

Jorge Gonçalves fotografou “Peixe”, 2014.



Página 98

Monique Moreira fotografou em Low‑Key, 2013.



Página 99

Diogo André Costa fotografou “Objectos”, 2014.



Página 100

Marta Almeida fotografou 2 cabaças e um copo. 2014.



Página 101
Vitor Pinto fotografou transparências. 2012.



Página 102

Tema 
Plantas

Catarina Miranda fotografou uma flor. 2013.



Página 103

Helena Oliveira fotografou uma flor. 2014.



Página 104

Helena Oliveira fotografou uma árvore, 2014.



Página 105

Joel Snitram fotografou flores. 2013.



Página 106

Rita Cruz fotografou flores. 2013.



Página 107

Márcia Peixoto fotografou flores. 2014.



Página 108

Guilherme Henriques fotografou vegetação. 2013.



Página 109

Tema 
Bichos

Cristiana Rafaela Simões fez Macrofotografia. 2014



Página 110

Sara Moriano fez Macrofotografia. 2014



Página 111

Ivone Rodrigues fotografou “Cisnes”. 2014.



Página 112

Tema 
Fotonovela

Sásá Gomes fotografou “Episódio de Fotonovela”. 2013.



Página 113

Vitor Hugo Lapa fotografou “Episódio de Fotonovela”. 2013.



Página 114

Diana Sanches fotografou “Episódio de Fotonovela”. 2013.



Página 115

Edna Sofia Jorge fotografou Tema de Fotonovela. 2014.



Página 116

Milena Silva fotografou Tema de Fotonovela. 2013.



Página 117Ivone Rodrigues fotografou um par. 2014.



Página 118

Tema 
Foto 
documental



Página 119

Ana Félix fotografou “Azulejo‑padrão”, 2013.



Página 120

João Rodrigues fotografou “Azulejo‑padrão”, 2013.
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Telmo Filipe fotografou “Azulejos‑padrão”, 2013.
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Helena Oliveira fotografou “Painel de azulejos de J. Barradas”, 2014.
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João Pinto Ribeiro fotografou «Caligrafia», 2014.
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João Pinto Ribeiro fotografou «Caligrafia», 2014.
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Jorge Gonçalves 
fotografou “Desenho”. 
ULP, Porto. 2014.
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Layout
Design Editorial. Boas Práticas de 
Composição, Regras Tipográficas.  
450 páginas em DIN A4, ao largo. Um sucesso 
de vendas! Autor e paginação: Paulo 
Heitlinger. Com +850 imagens. 4ª. Edição, 
Maio de 2014.

E ste livro foi o primeiro e-Book posto à 

venda pela tipografos.net. O primeiro 

Manual prático de Layout, escrito em por-

tuguês, sobre paginação, composição e Design 

editorial. Com dicas para aplicar os temas 

demonstrados com InDesign CS. Um livro com-

petente, escrito por um autor com 25 anos de 

prática profissional no sector. 

E ste livro foi concebido como publicação 

digital. Para chegar ao leitor o mais rápido 

possível, na versão mais actual, ao melhor 

preço possível. «Layout» pretende ser, essen-

cialmente, um manual. Um how-to-book, como 

dizem os norte-americanos. 

Como fazer?

Inclui dicas para 
designers que pagi nam 
com InDesign e 
Illustrator CS5 e CS6.

Design Editorial, 
Paginação,  
Boas Práticas de 
Composição e 
Regras Tipográficas

P. Heitlinger
TIPOGRAFOS.NET

   E-BOOKS. 2014

LAYOUT
O leitor vai encontrar orientações práticas 

que lhe servirão para melhorar o seu trabalho de 

paginação, composição e layout. Contudo, saber 

fazer layouts não significa apenas resolver uma 

série de questões técnicas, que se prendem com 

a aplicação de Boas Práticas Tipográficas e com 

várias decisões que irão afectar a estética e a legi-

bilidade da publicação. 

T ambém temos o factor estético, claro. Para 

passar alguns estímulos ao leitor, decidi 

incluir uma série de exemplos comenta-

dos, que me parecem adequados para orientar 

quem está à procura de um estilo próprio e de 

soluções originais. 

Estes exemplos encontram-se, por exemplo, 

na secção «Magazines inspiradores», onde reuni 

amostras da obra de famosos art directors, como 

Alexey Brodovitch (Harpers Bazaar), Herb Luba-

lin (Eros), Willy Fleck  haus (twen), Milton Gla-

ser (New York Magazine), Neville Brody (Face) e 

Jorge Silva (Mil Folhas). 

Noutras secções, o leitor encontrará bre-

ves retrospectivas históricas que o ajuda-

rão a perceber a evolução da Imprensa. 

Ao mesmo tempo, também quis focar a atenção 

no futuro mais próximo, que está orientado para 

uma crescente oferta de publicações «electróni-

cas», PDFs ePubs, etc. criados para smartphones, 

tablets, etc.

A terminologia usada neste livro está afe-

rida pelos prontuários escritos pelos profis-

sionais mais competentes das «artes gráficas». 

Ao mesmo tempo, os termos mais importan-

tes são acompanhados pelas suas traduções em 

inglês e alemão, visto existir um importante cul-

tura tipográfica nos países onde se falam estes 

idiomas.

F aça o download grátis das primeiras 35 

páginas, que incluem o Índice de Temas, 

dando-lhe uma visão da abrangência de 

temas deste livro. Pode fazer o pagamento atra-

vés do sistema PayPal, ou por transferencia ban-

cária / Multibanco. Mais detalhes em http://
tipografos.net/ebooks/layout.html

Mande um email ao autor Paulo Heitlinger, 

para obter todos os detalhes sobre a forma de 

pagamento e os pormenores relativos ao down-

load do seu exemplar pessoal: pheitlinger@
gmail.com

http://tipografos.net/ebooks/layout.html
http://tipografos.net/ebooks/layout.html
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Este livro, concebido como um manual práctico, cruzado com 

uma introdução histórica e completado com um extenso mostru-

ário de +100 fontes digitais, abrange os temas:

 • Evolução dos alfabetos fonéticos

 •  Letras romanas: classificação sob aspectos formais e 

funcionais. Tipometria básica.

 • Anatomia e estrutura das letras. Proporções e relações mútuas.

 • Dos tipos de metal às fontes digitais: semelhanças e diferenças. 

 • Caligrafia e geometria. As formas produzidas por um cálamo 

ou uma pena de ave.

 • Como alcançar legibilidade? Factores que determinam as 

«formas típicas» das letras.

 • Desenhar letras com papel e lápis. Exercícios práticos de 

construção de letras.

 • Tipografia digital: fontes, formatos, cortes, estilos.

 • Primeiros exercícios com pixel fonts digitais, realizados 

com o software online FontStruct. Pensar em módulos 

microtipográficos.

 • Genealogia práctica: derivar as formas das letras numa 

sequência de produção.

 • Domínio da ferramenta de typeface design FontStudio para 

desenho vectorial.

 • As particularidades do OpenType: versaletes, algarismos 

antigos, Swash, ligaduras, etc.

 • O Tracing de scans. Depois da digitalização, preparação e 

posicionamento de gráficos vectoriais.

 • Curvas Bézier.

 • Teste de fontes.

 • Sidebearings, Tracking e Kerning. Pares de kerning.

 • Ligaduras e formas contextuais.

 • Do esboço ao produto final: Produção sistemática de fontes 

digitais.

 • Extenso Glossário da terminologia tipográfica.

 • Os mais belos alfabetos. Uma selecção das mais bem 

conseguidas criações, de Gutenberg até hoje.

Preço para uma licença: 25 Euros . 

http://tipografos.net/ebooks/tipos-e-fontes.html

Tipos & Fontes 
Typeface Design, caligráfico e tipográfico, de Paulo 
Heitlinger. 2. Edição, 2014. O Manual escrito em 
português que todos esperavam. 500 páginas.  
PDF em formato DIN A4 ao largo – ideal para ler  
on-screen. Um verdadeiro sucesso entre os nossos 
E-Books.

tipos & fontes
Manual de Typeface 
Design, caligráfico e 
tipográfico, de Paulo 
Heitlinger. 2014 

tipografos.net/ebooks
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Referência imprescindível para estudantes e 
docentes do Design de Comunicação, Ciências da 
Comunicação, Marketing, Publicidade, Jornalismo, 
Belas Artes, História do século XX. 

U
ma extensa compilação de imagens e textos, de Paulo Hei-

tlinger. Os primeiros cem anos da evolução das «artes grá-

ficas» e do desenho de produto industrial em Portugal. 

Das revistas satíricas de Rafael Bordalo Pinheiro aos pos-

ters de Sebastião Salgado. 500 páginas (!) plenas de 

exemplos gráficos e informação textual sobre:

Rafael Bordalo Pinheiro, Litografia, Revistas 

humorísticas. As mais importantes revistas ilus-

tradas. Raul de Caldevilla, Almada Negreiros, Fred 

Kradolfer, Publicidade nos anos 20 e 30, Design fas-

cista, o Sr. Ferro, o SPN / SNI. As exposições colo-

niais e internacionais. Publicações estrangei-

ras em português: a revista fascista Sinal. Emmé-

rico Nunes, Jorge Barradas, Piló, Thomaz de Mello 

(TOM). Anos 20: as bonecas Art Déco. Maria Keil. 

Stuart Carvalhais. Desenhos humorísticos, Banda 

Desenhada, Cartazes. Art Déco em Portugal, arqui-

tectura e decoração. A Casa Serralves, o Café Impe-

rial, a Farmácia Vitália.

Design de Produto: exemplos. A campanha de marke-

ting da Indústria Conserveira. Bernardo Marques. Revista 

Panorama, Revista Civilização. «Arte popular portuguesa», 

uma discussão. Sebastião Rodrigues. 

Fotografia documental. Desenho de Letras. As fontes 

Cantoneiros, Bertrand, Vitalis. 

Índice Remissivo. Bibliografia / web-sites.

E-book, PDF em formato DIN A4 ao largo, ideal para lei-

tura on-screen, e para projecção por Datashow.

3ª edição: Junho de 2014. 

Preço: 35 Euros. 

Distribuição: www.tipografos.net

Design em Portugal, 
de 1870 a 1970

Revistas 
para 
Clientes
Um estudo de 
P. Heitlinger 
2012

Revistas para Clientes
Evolução, status quo e futuro das publicações 
periódicas produzidas por corporações, empresas, 
instituições e municípios. 

O 
Corporate Publishing é uma área ainda pouco estudada e 

analisada. Contudo, distribuem-se (ou vendem-se) tiragens 

elevadíssimas de revistas editadas por supermercados, clu-

bes, bancos, associações, municípios, instituições culturais e 

muitos mais editores. Numerosos exemplo comentados, de Portu-

gal, Brasil, Alemanha, França, Holanda, Itália, EUA, Canadá, Reino 

Unido e outros países. Heitlinger, Paulo. Revistas para Clientes. 

2014. 300 páginas. Em formato e-book, PDF em DIN A4 ao largo. À 

venda em www.tipografos.net
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Mega 
Antas, menires e cromeleques
Um guia para o Mesolítico e
Neolítico em Portugal

Paulo Heitlinger        1. Edição, 2011
arqueo.org – Edições de Arqueologia

litismo

Megalitismo. Antas, 
menires e cromeleques. 
Um guia para o Mesolítico  
e o Neolítico em Portugal

U
m e-book da arqueo.org, da autoria de Paulo Heitlin-

ger. Um livro em formato digital, invulgar, reunindo 

vários usos: roteiro e guia de viagem, livro de estudo, 

compêndio de Arqueologia, fonte de material didác-

tico e informativo para professores e estudantes. Textos, 

fotos e paginação de Paulo Heitlinger. Com ilustrações do 

prestigiado ilustrador suíço Marco Schaaf. 

O primeiro titulo da série surgiu em Julho de 2001. Para 

fornecer a todos os interessados um óptimo guia sobre o 

Neolítico e os monumentos megalíticos: antas, menires 

e cromeleques, para melhor desfrutarem um boas férias 

arqueológicas.

A Alvorada da Civilização na Península Ibérica é o tema 

que esta publicação documenta com textos e fotografias. Por-

tugal é um dos países europeus que encerra um valioso patri-

mónio megalítico; inúmeras antas, menires e cromeleques 

testemunham uma etapa crucial na evolução das nossas 

sociedades pré-históricas. São esses os monumentos–espe-

cialmente os visitáveis–que discuto e mostro.

Os textos explicam as evoluções sociais que originaram 

estas impressionantes construções, quando os Neolíticos 

experimentavam, pela primeira vez, fazer Arquitectura. O 

pano de fundo destas manifestações culturais foi uma das 

mais drásticas modificações do comportamento humano: 

a Revolução Neolítica, que levou o Homem a diminuir a 

caça e pesca, deixar de ser nómada, para se tornar o que é 

hoje: um ser sedentário, ligado à terra e à exploração siste-

mática dos recursos naturais. 

Cerca de 250 fotografias. 

170 páginas, formato DIN A4. 

Preço de uma licença: 15 Euros.

Distribuição: www.arqueo.org/livros
Se desejar adquirir um exemplar, envie um 

email a pheitlinger@gmail.com

Anúncio
Os livros da arqueo.org são uma 

série inédita. Eficiente. Livros de alta 

qualidade, em formato digital: PDFs 

com interactividade acrescida, com links 

internos e externos.  

Para estudar em casa, na escola, na 

universidade, para ler em viagem  

– e para levar de férias, a explorar a Pré-

História e a História. Carregue o seu PC, 

Notebook ou Tablet com estes fabulosos 

livros.
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Birgit Wegemann 
2. Edição, 2013
www.arqueo.org  
– Edições de Arqueologia
ISBN:  978-989-95875-1-9

ROMANOS
cidades, monumentos, 
villas e museus:  
um guia para visitar  
o legado romano  
em portugal  
e na espanha

Os Romanos na 
Península Ibérica 
Cidades, monumentos, vilas e museus. Um guia para 
visitar o legado romano em Portugal e Espanha.

T
extos de Birgit Wegemann; fotos e paginação de P. Heitlin-

ger. 330 páginas, formato DIN A4, ao largo. Cerca de 380 

fotografias. Um óptimo guia sobre a Época Romana na 

Península Ibérica, para estudo e visitas. Em formato PDF – 

prático e eficiente. Texto completo, com Índice remissivo, Glos-

sário de termos latinos, Bibliografia e muito mais. Última ver-

são, actualizada: Maio de 2014. Preço para uma licença: 15 Euros.  

ISBN: 978-989-95875-1-9

Faça o download do Índice de Temas e do primeiro capítulo 

em arqueo.org/livros/ebook-romanos.html
Este E-book da arqueo.org surgiu para fornecer a todos os 

interessados um óptimo guia sobre as cidades, monumentos, cen-

tros de produção, villas da época romana e também os museus, 

em Portugal e Espanha . 

Palavras-chave: Linha do tempo. Antes dos Romanos. A Cultura castreja. 

Passeando pelos castros no Norte de Portugal. Muros e fossos. Citânia de 

Briteiros. Citânia de Sanfins, Paços de Ferreia.Castro de São Lourenço, 

Esposende.Castro do Pópulo, Alijó. Citânia de Sabroso (Guimarães). 

Cividade de Terroso, Póvoa do Varzim. Citânia de Santa Luzia, Viana do 

Castelo. Castro de Santa Luzia, Viseu. Idade do Ferro. As Pedras Formosas. 

Balneário castrejo de Braga. Alto das Eiras. Pedra Formosa do Alto de 

Quintães. Castros em Espanha. Castro de Baroña. Castro de Borneiro, 

Galiza. Escritas da Península. Estátuas indígenas, inscrições latinas. Casco 

de Leiro. A resistência celtibérica. Os Fenícios. A Romanização. O Império 

Romano. O Legado de Roma. As legiões de Roma. Diplomas militares. 

Vencidos e rendidos. Tratados documentados em metal. As Províncias. Leis 

romanas. Tabula Lougeiorum. A colonização romana. Minas e Metais. 

Matéria-prima com selo de origem. As minas de Vipasca. As minas de ouro 

romanas em León. A rede viária. Estradas romanas . Marcos miliários. Peixe 

· Sal · Garum. Garum algarvio. Na Taberna. Imperadores. Júlio César. 

Augusto. Nero. Nerva. Trajano. Vespasiano. Adriano. Diocleciano. 

Constantino Magno. Teodósio, o Grande. Cidades da Hispânia. Mérida. 

Conímbriga. Coimbra {Aeminium}. Os vira-casacas de Olisipo . Capital 

marítima da Lusitânia. Dois irmão gregos. Tróia, Sado. Basílica páleo-cristã. 

Olarias de ânforas. Olaria da Quinta do Rouxinol. Miróbriga. Sines e Ilha do 

Pessegueiro. Bobadela. Tongóbriga . Bracara 

Augusta. Lugo. Chaves. Beja. Mértola, Baixo Alentejo. 

Évora. Ammaia, Marvão. Faro. Balsa (Tavira). Itálica, 

a primeira cidade. Écija {Colonia Augusta Firma 

Astigi}. Baelo Claudia, Andaluzia. Fábricas (usinas) de 

conservas de peixe. Tarragona, cidade-museu.

Arquitectura. Mestre Vitrúvio. Construção duma 

ponte. Pontes, arcos, aquedutos. Aqueduto de 

Segóvia. Ponte sobre o Rio Pônsul. Ponte de Vila 

Ruiva. Ponte de Vila Formosa. Itinerarium Antonini. 

Génios da Construção. Alvenaria romana. Banhos e 

termas. Villas Romanas. Milreu (Estói). De Estácio da 

Veiga a Félix Teichner. São Cucufate, Alentejo. Villa 

de Pisões, Alentejo. Torre de Palma, Monforte. Cerro 

da Vila, Vilamoura. Rabaçal, prelúdio bizantino. 

Centum Cellas. Villa Cardílio. Villa de Santa Vitória do 

Ameixial. Prazo, Freixo de Numão.Villa de Vale do 

Mouro (Coriscada, Mêda). A Cultura Romana. A 

transformação do latim em português. Do latim ao 

português. O alfabeto latino. Letras eternas. 

Romana, a primeira letra global. O Tesouro de 

Idanha-a-Velha. Expansão à escala mundial. Pintura de letras. Comércio 

global. Metais: fundidos e batidos. Cerâmica. Olarias na Hispânia. Terra 

sigillata. Riqueza e Luxo. Moralistas contra a decadência. A bela púrpura da 

Lusitânia.

Arte do vidro. Vidro esculpido. A mulher na sociedade romana. A moda 

feminina. Comédia e tragédia. Teatro de Mérida. Teatro Romano de Olisipo. 

Teatro de Itálica. Teatro de Cartagena. Teatro de Baelo Claudia. Nos palcos 

romanos. Música e dança. Pintura. Mosaicos. Desenho e pintura nos 

pavimentos. Escultura. Bronze, mármore, marfim. O Efebo de Antequera, 

um excelente bronze hispânico. Os Jogos. Gladiadores, feras, pão e circo. 

Circo e anfiteatro de Mérida. Anfiteatro de Itálica. Deuses & deusas. 

Crenças e superstições. Culto de Cristo. O culto de Mitra. Defixio: maldito 

sejas! O Culto dos Antepassados. Ampla diversidade nas sepulturas. Que a 

terra te seja leve...O fim do poder romano. Godos em terras hispânicas. 

Museus, por ordem alfabética. 

http://arqueo.org/livros/ebook-romanos.html
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Textos, fotos e paginação de Paulo Heitlinger. E-book, PDF 
multimédia em DIN A4, horizontal. 350 páginas, 15 Euros.

E
pigrafia é a ciência auxiliar da Arqueologia que estuda 

e classifica as inscrições, sejam elas desenhadas, pinta-

das, riscadas, gravadas, fundidas, feitas em incisão ou em 

relevo, aplicadas sobre metal, pedra, madeira, osso, cerâ-

mica, mosaico, vidro ou qualquer outro suporte. Os especialis-

tas explicaram as inúmeras contribuições que a Epigrafia tem 

feito para a Arqueo logia, a Linguística, as Ciências Sociais e 

várias outras disciplinas. Que o estudo das letras antigas, espe-

cialmente o das romanas, tem sido uma contribuição essen-

cial para a Caligrafia e a Tipografia, escapa à atenção dos epigra-

fistas, que normalmente não se interessam, nem pelo aspecto 

artístico do que estudam, nem pela importância que uma 

lápide de mármore possa ter para o Design de Comunicação.  

Além disso, o arqueólogo que estuda a história dos Romanos, 

raramente se interessa pela Renascença ou pelo século xx. Faltam 

abordagens multi disciplinares. A missão deste e-book é cons-

truir uma ponte entre os estudos epigráficos «clássicos» e os estu-

dos feitos para perceber as formas gráficas e a estética das letras 

romanas.

A Epigrafia clássica valoriza as inscrições elaborados pela 

mão experiente do artífice que desenha as letras. Neste livro, Hei-

tlinger também dá protagonismo às inscrições repetidas, que os 

Romanos conseguiam facilmente fazer usando moldes, estam-

pas e punções. Deste modo se imprimiam curtos trechos de texto, 

marcas e «logótipos» em peças de cerâmica, por exemplo. 

E
ste tipo de inscrições, repetidas pelo uso de um molde, aler-

tam-nos para o facto que uma parte importante da eco-

nomia romana se baseava na produção de artefactos em 

série... 

A selecção de lápides e outros suportes aqui apresentadas 

concentra-se no património arqueo lógico e histórico de Portugal 

e Espanha. Porque alguns leitores terão a motivação de ver, por si 

próprios, a beleza das letras gravadas nessas pedras, disfrutando 

um prazer que é difícil de captar em palavras. Claro que também 

foram incluídos exemplos fotografados na Itália, França, Alema-

nha, Reino Unido, África, etc. 

Um e-book de Paulo Heitlinger, à venda em arqueo.org/
livros/ebook-letras-dos-romanos.html. Preço: 15 euros. 

Este e-book também é vendido em conjunto com 10 fontes 

digitais, ao preço de 55 Euros (livro +10  fontes). As fontes são em 

formato OpenType e incluem: Capitalis Monumentalis, Zogra-

phus, Quadrata lapidar, Quadrata pintada, Capitalis Conden-

sata, Rustica Librária, Rustica lapidar, Capitalis Uncialis, Romana 

tabular e Romana humanista.

Romanas /  / 1

Letras dos Romanos
Paulo Heitlinger

Letras dos Romanos

http://arqueo.org/livros/ebook-letras-dos-romanos.html
http://arqueo.org/livros/ebook-letras-dos-romanos.html
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A Cultura Visigótica 
Uma introdução à cultura vigente em Portugal e Espanha de 400 a 1100 n.E.

S
obre esta época não existe quase nenhuma informação impressa e acessível ao 

grande público. Depois de intensivas pesquisas, realizadas ao longo de largos 

seis anos, o autor revela-nos os restos visivéis de uma cultura híbrida que inte-

grou elementos da Antiguidade Tardia, do Paleocristianismo, dos povos germâni-

cos, ditos «bábaros» (Visigodos e Suevos), da cultura  

greco-bizantina, assim como elementos chamados moçá-

rabes. Desta confluência surgiu uma cultura híbrida sui-

-generis que se expressou numa forma única de Escrita, 

em testemunhos de Arquitectura e das Artes Aplicadas. 

Conheça as estelas de Mértola. Os monumentos das Astú-

rias. As igrejas do Norte de Portugal e a Sul do Tejo. A arte 

da ouriversaria. O Antifonário de León e o Canto Moçá-

rabe. Os testemunhos achados em Toledo, antiga capital 

do reino visigodo. Os «Beatus» do século XI. As particula-

ridades da Escrita visigótica. Os mais importantes monu-

mentos da época, em Portugal e na Espanha. 

T
extos, fotos e paginação de Paulo Heitlinger. Um 

e-book da arqueo.org, um livro em formato digital, 

invulgar, reunindo vários usos: roteiro e guia de via-

gem, livro de estudo, compêndio de Arqueologia, 

fonte de material didáctico e informativo para professo-

res e estudantes. Cerca de 250 fotografias/ 250 páginas. 

PDF em formato DIN A4, ao largo. Preço: 15 Euros. 

Distribuição: www.arqueo.org/livros e
www.tipografos.net

Paulo Heitlinger 
2.ª Edição, 2013 
arqueo.org  
Edições de  
Arqueologia

 A cultura

Visigótica
 na Hispânia:
 Monarcas,
 Monumentos,
 Manuscritos,
 Arte e Música.


