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Em 1730, veio para 
Portugal um gravador 

de punções francês, 
Jean de Villeneuve,  

que exercia esse ofício 
em Paris ...



A Tipografia Portuguesa atinge a sua maioridade na 
época do Barroco.  João v, patrono das Artes, é também 

o responsável pela implementação da primeira 
fundição de tipos metálicos em Portugal, acedendo 

à proposta feita pelo fundidor de tipos francês 
Jean de Villeneuve.

Excerto de Primeira origem da arte de 
imprimir, dada à luz pelo primeiros 

characteres / João de Villeneuve - Lisboa 
Occidental: na Off. de Joseph Antonio da Sylva, 1732.

«Com a generosa protecçaõ de Vossa Magestade 
naõ só renascem em Portugal as Letras, mas agora 
pode dizerse [q] nascem; pois sem as [q] eu venho a 

introduzir nos dilatados dominios de Vossa Magestade, 
naõ podiam as outras propagarse, e fazer-se eternas 

sendo os bronzes, em [q] eu as deixo gravadas, 
as primeiras formas para as estatuas, e para as 

Inscripçoens, [q] Vossa Magestade merece como Heroe, 
de quem os Sabios da Academia Real haõ de escrever 

a Historia, [q] se há de imprimir com estas minhas 
letras, se o seu grande Character podese descreverse, e 

escreverse em Characteres tam pequenos.»
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Glifos da fonte João Quinto: maisúsculas, minúsculas e diacriticos.
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Sendome preſentes os Estatu-
 tos, que a Academia da His-
tória Ecclesiastica, e Secular 
destes Reynos, de ordem 
minha, fes em dès Capitu  los, 
fuy ſervido approvallos;
e hey por bem que ſe obeſerve



Criada por Alvará de  de De-
zembro de 17, a Impressão 
Régia, também chamada Ré-

gia Oficina Tipográfica, só a partir de 
133 passou a ser designada «Imprensa 
Nacional».

Para dar início à sua laboração, foi 
adquirida a oficina tipográfica de Mi-
guel Manescal da Costa e alugado o pa-
lácio de Fernando Soares de Noronha, à 
Cotovia, na então Rua Direita da Fábri-
ca das Sedas, quase defronte do Colégio 
dos Nobres, mas com entrada pela Tra-
vessa do Pombal, actual Rua da Impren-
sa Nacional.

À Impressão Régia foi, nos termos 
do Alvará de 17, «unida a fabrica dos 
caractéres que até agora esteve a cargo 
da Junta do Commercio», fundada em 
173 por Jean de Villeneuve. Este francês 
viera para Portugal para ensinar a sua 
arte. Foi-lhe cometida a «continuação do 
ensino de aprendizes da mesma fabrica 
de letra, para que não faltem no reino os 
professores desta utilissima arte».

E porque «sendo presentemente ne-
cessario que no corpo de huma Impres-
são Regia não falte qualquer circunstan-
cia que a faça defeituosa, e sendo hum 
dos ornatos da impressão as estampas, 
ou para demonstrações, ou para outros 
muitos utilissimos fins», foi nomeado 
como «abridor de estampas conhecida-
mente perito, o qual terá obrigação de 
abrir todas as que forem necessarias para 
a Impressão, e se lhes pagarão pelo seu 
justo valor, e de mais ensinará continu-
adamente os aprendizes», Joaquim Car-
neiro da Silva. 

Mais tarde, entre 10 e 11, 
teve este cargo o célebre gra-
vador Francesco Bartolo-

zzi, chamado a Lisboa pelo então presi-
dente do Real Erário, Rodrigo de Sousa 
Coutinho. 

Em Julho de 17, foi incorpora-
da na Impressão Régia a F��rica de 
Cartas de Jogar e Papel�es, sob 
a direcção do genovês Lorenzo Solesio, 
cujo monopólio de fabrico e venda de 

cartas de jogar foi um dos seus princi-
pais rendimentos até 13.

Sob a direcção de uma Junta de 3 
membros: o Director Geral, Nicolau Pa-
gliarini, o Deputado Tesoureiro, Bento 
José de Miranda, e o Administra dor da 
Oficina, Miguel Manescal da Costa, a 
Impressão Régia começou a fun cionar 
numa zona de Lisboa em pleno desen-
volvimento industrial após o Terramoto.

De início alugado, o palácio da Tra-
vessa do Pombal foi comprado em 11, 
pelo preço de 1 contos de réis. Em 1, 
o velho edifício, considerado inadequa-
do, começou a ser demolido, para dar lu-
gar ao actual.

A obra, que decorreu por fases, 
ficou concluída em 113. A 
Imprensa Nacional continua 

hoje, passados mais de dois séculos, a la-
borar no mesmo lugar, se bem que com 
profundas alterações internas.



Fidelissimus  João Quinto, the Magnani-
mous (1–170), was King of Portugal and 
the Algarves, in the Baroque Golden Age.
His lo�g reig� was characterized by a strengthening of the king’s 

absolute power due to the incomes the crown earned by exploring the 

newly found gold and diamond mines in Brazil. A fifth of each ton ex-

tracted from these mines were crown property, the rest being divided 

among claim owners, contractors and public administrators. 

his sudden wealth enabled the king to rule without summoning the Cortes, thus be-

coming an absolute monarch. Due to his centralistic ruling, he had to endure the po-

litical opposition of several noble families and influential clergymen. John V built the 



Convento de Mafra, a huge 

monastery and royal palace 

in one.

Mafra National Palace is the 
most international Portu-
guese baroque building and, 

following the faſhion among European 
monarchs, reflects the absolutist archi-
tecture, like Versailles in France. It’s a 
royal palace, a cathedral and a monas-
tery all in the same structure, built af-
ter a promise made by the king related 
to having a male heir for his succession. 
Designed by Ludovice, a German archi-
tect establiſhed in Portugal, the work be-
gan in 1717 and ended in 1730. 

his huge building is visible from 
the sea, like a territorial milestone, and 
was used as summer residence for the 
court. he king wanted to build a church 
even greater than the Vatican, but after 
knowing that it would take more than 
a century, he changed his mind. In the 

whole complex noteworthy are also the 
Library, the five organs of the Basilica 
and the two gigantic carillons.

John V was the greatest patron of 
the arts in the Europe of his time. he 
Portuguese Empire was then extremely 
rich – Portugal collected more gold from 

the newly found Brazilian mines over a 
few decades than Spain took from the re-
maining of Central and South America 
over 00 years; there were also the very 
productive diamond and precious gem-
stone mines that kept the royal coffers 
full. 



With this endless supply of wealth 
he bought some of the greatest art collec-
tions that were available – at a point, in 
one single occasion, over 0 paintings by 
Italian masters were taken in to the royal 
palace in Lisbon. 

he music library, already the great-
est in the world, was enlarged as was the 
Royal Library and some other libraries 
in the country [Mafra]. he King insist-
ed his ambassadors would keep him in-
formed about the state of the arts in for-
eign countries and would buy only the 
best from the most reputable artists.

 Most of the great collections 
amassed by John V and the Portuguese 
aristocracy — along with the majority of 
the city of Lisbon —, were destroyed by 
the Great Earthquake of 17.

John V used part of his treasure to 
patronise the arts; Royal acade-

mies were founded. He spent heavily 
in bribes to church officials and embas-
sies to the Pope. His negotiations with 
the Vatican gained the recognition of 
Portugal as a lawful sovereign coun-
try by Pope Benedict XIV in 17 and 
the title Most Faithful King bestowed 
upon him and his successors by a bull. 

Six years before receiving this ti-
tle, John V had suffered a stroke, which 
left him partially paralysed and un-
able to intervene in political affairs. 
His last years of life were dedicated to 
religious activities. His early economi-
cal measures, which were disfavoured 
by the upper nobility, became ineffec-
tive, and public affairs were so depend-

ent on John’s rule that they became 
almost inoperative. John V died on 
July 31, 170 in Lisbon, and was suc-
ceeded by his son Joseph.

João V is a character of José Sar-
amago’s famous novel «Memorial 
do Convento», which plays in Lisbon 
and in the Monastery of Mafra.



No primeiro dia do m�s de De-
zem�ro de 17, o Rio de Janeiro 
acordou em festa. A ópera Felinto 

Exaltado abria os festejos pela posse do novo 
bispo, António do Desterro Malheiro, natural 
de Portugal, ex-bispo de Angola. A apresen-
tação, «com excelente música e os represen-
tantes especiosamente vestidos» foi assistida 
por toda a alta sociedade colonial. 

Em Janeiro do ano seguinte, o novo bis-
po partiu do Convento de São Bento para a 
Catedral em procissão solene. No trajecto, ao 
longo de «primorosamente ornadas janelas, 
ruas, ricas tapeçarias e alcatifadas flores», 
passaram por sete arcos triunfais, decorados 
com inscrições e esculturas, construídos e or-
namentados para a procissão, todos com «pe-
destais e remates que se enlaçavam com es-
peciosa seda de matizes, com guarnições de 
franjas, galões de prata». Ao chegar à Cate-

dral, o bispo foi recebido com «engenhosa in-
venção de peças de artilharia que despediam 
vários tiros», preparada pelo capitão-general 
do Rio de Janeiro.

Os festejos foram relatados na Rela��o 
da e�trada que �ez o e�.mo e re�.mo sr. 
D. Fr. A�to�io do Desterro Malhei-
ro, �ispo do Rio de Ja�eiro, etc,  um fo-
lheto escrito por Luis António Rosado, Juiz 
de Fóra e Provedor dos defuntos, e auzentes, 
Capella, e Residuos do Rio de Janeiro, im-
pressa no Rio de Janeiro, em 177, na Segun-
da Officina de Antonio Isidoro da Fonsseca, … 
com licenças do Senhor Bispo. 

O folheto foi impresso com caractéres 
da fundição de Villeneuve, introduzidos em 
Portugal em 173, sob o patrocínio de João V 
e da sua Real Academia da História.

O responsável pela impressão foi Antó-
nio Isidoro da Fonseca, um tipógrafo portu-

guês que fundou em 177 uma tipografia no 
Rio de Janeiro, depois de deixar a primeira 
em Lisboa devido aos atritos com a Igreja 
Católica por publicar António José da Silva, 
o Judeu.(1) A nova casa impressora teve curta 
duração, pois poucos meses depois, em Maio, 
João V mandou fechar a casa e recolher todo 
o material tipográfico. 

Data de 10 de Maio de 177 a ordem 
régia de sequestrar todas as letras de 
imprensa que se encontrassem no 

1 António José da Silva (o Judeu) nasceu no Rio de Janei-
ro em 170 e faleceu em Lisboa em 173. Oriundo de uma família 
cristã-nova que se refugiara no Brasil, vem para Portugal com a 
família. Forma-se em Direito na Universidade de Coimbra e em 
1737 é preso com a esposa, acusados de actividades judaizantes 
pela Inquisição. É executado em 173 num auto-de-fé. Conheci-
do como comediógrafo de teatro de marionetas, as suas peças fo-
ram representadas no Teatro do Bairro Alto, com grande sucesso 
popular. Das obras destacam-se: Vida do Grande D. Quixote de la 
Mancha (1733), Esopaida (173), Os Encantos de Medeia (173), 
Anfitrião ou Júpiter e Alcmena (173), Labirinto de Creta (173), 
Guerras do Alecrim e Manjerona (1737), Variedades de Proteu 
(1737), Precipício de Faetonte (173), etc.

O primeiro impressor no Brasil e o despotismo joanino



estado do Brasil, inviabilizando quaisquer li-
cenças. Provoca o regresso do impressor a Lis-
boa, e faz um requerimento, em que pede a 
autorização real para estabelecer novamente 
uma imprensa no Rio de Janeiro ou na Baía. 
Teve despacho real, com indeferimento, ape-
nas em  de Maio de 170! 

«Senhor. Diz Antonio Izidoro da Fonse-
ca, que sendo precizo ao suppli cante o passar 
ao Rio de Janeiro, e assentar ali huma im-
prensa na qual imprimisse alguns papeis vo-
lantes e concluzoens sem que disso se seguisse 
prejuízo a terceira pessoa, offença às Leys de 
V. Magestade, mas utillidade publica por não 
haver naquelas partes outra impressão, se lhe 
prohibiu o uzo della por ordem de V. Mages-
tade foi o supplicante mandado sahir do dito 
Rio de Janeiro como com effeito sahiu e se 
acha nesta Corte. E porque recebe nisto gran-
de prejuizo, porque para outra vez se estabele-

cer na Corte, se não acha com meyos promp-
tos, nem faceis – [poder] destes a sua caza e 
a sua Officina, assim para satisfazer a alguns 
Credores, como para a assentar no dito Rio de 
Janeiro com o intento de ganhar o que lhe era 
precizo para se sustentar e a sua mulher, sem 
que nisto se offendesse como já disse, nem a ley 
do Reino nem interesse particular, ou publico, 
como pode informar o Governador daquele 
Estado, que sem duvida não permitiria que o 
supplicante praticasse este exercicio se delle se 
seguisse consequencia alguma prejudicial ao 
bem comum, e ainda particullar e muito mau 
ao serviço Real de V. Magestade, e nestas cir-
cunstancias, e certezas espera o supplicante 
da Real clemencia de V. Magestade que não 
ofendendo o supplicante com este modo de 
vida (a que o preciza à sua honra, e a obriga-
ção de sustentar a sua caza) o bem commum 
nem as leys de V. Magestade lhe faça mercê 

levantarlhe a prohibição que se lhe pôs para 
effeito de que o supplicante possa estabelecer 
a dita imprensa no Rio de Janeiro na mesma 
forma e para o mesmo fim, de que [… ] della 
ou na Cidade de Bahia, e se necessario for fará 
termo com as penas que V. Magestade for 
servido impor-lhe, de que não imprimirá li-
vros sem licenca de V. Magestade e do Santo 
Ofiçio, nem outro algum papel de que se siga 
dano ao Reino, ou a algum Vassalo delle.

Suplica a V. Magestade lhe faça mercê 
attendendo às circunstancias referidas conce-
der ao supplicante a licença que pede debaixo 
do termo a que se offerece.»

A Rela��o da e�trada foi o pri-
meiro impresso realizado no Rio de 
Janeiro. Durante todo o período co-

lonial, de 100 a 10, era estritamente proibi-
da a impressão de qualquer obra no Brasil. A 
Corte portuguesa tinha receio de obras que 



atentassem contra a «ordem reinante». A exis-
tência de oficinas tipográficas no Brasil difi-
cultaria o controlo e a censura do que estava 
sendo divulgado.

Devido à falta das licenças necessárias 
para a publicação do livro sobre os festejos, 
o bispo aproveitou o seu novo cargo para au-
torizar a publicação, pela prensa de António 
Isidoro, da Relação sobre a sua própria entra-
da. Tentou legalizar, ainda que parcialmente, 
uma impressão proibida.

António Isidoro da Fonseca é portanto 
o primeiro impressor do Brasil, como se do-
cumenta pela sua edição da Relação da En-

trada. Perante o atraso de implantação da Ti-
pografia em terras brasileiras, em relação às 
colónias espanholas e inglesas nas Américas 
(México, 13; Perú, 1; E. Unidos, 13; Ar-
gentina, 170; Cuba, 1707), permanecemos 
no desconhecimento da existência de tipo-
grafias anteriores a 177, contrastando com as 
de Goa, Macau e Japão, implantadas desde o 
século ��i sob o patrocínio real, eclesiástico 
ou meramente individual.

António Malheiro, anterior bispo do 
Reino de Angola, tomou posse por 
nomeação real e bula pontíficia em 

11 de Novembro de 177. Logo no primeiro 

dia de Janeiro de 177 fez a sua entrada no Rio 
de Janeiro. É provável que o impressor Antó-
nio Isidoro da Fonseca tenha sido convidado a 
acompanhar o bispo mediante a perspectiva 
de trabalho seguro e a necessidade do bispado 
em dispor de meios tipográficos adequados: 
neste sentido surgem as licenças concedidas 
pelo bispo à edição do folheto, à revelia do 
poder real.



P R I M E I R A
A R T E

D O S  P R I M E I R O S

C H A R A C T E R E S

A fonte digital João V

Curiosamente, até à data, ainda não 
foi publicada nenhuma versão co-
mercial duma fonte digital inspi-

rada nos desenhos tipográficos introduzidos 
em Portugal no século ��iii.

O typeface designer David Laranjeira 
(*17) desenhou a fonte «Vilanova», se-
gundo os caractéres tipográficos criados em 
1 de Janeiro de 173 por encomenda da 
Academia Real da História, pelo gravador 
de punções e desenhador de letras Jean de 
Villeneuve. Mas Laranjeira não quis comer-
cializar os frutos do seu projecto de Mestra-
do, prescindindo de lançar a sua fonte digi-
tal no mercado tipográfico.

A «João Quinto» será pois a primeira 
fonte digital a completar uma no-
tória lacuna no já por si parco Le-

gado Tipográfico Português, no sentido de 
pôr as produções tipográficas e caligráficas 
mais relevantes na nossa geografia ao servi-
ço dos designers editoriais contemporâneos.

O problema mais difícil de resolver 
não foi a digitalização; foi tentar 
definir qual terá sido a letra em-

pregue por Villeneuve. Uma comparação 
com outras fontes digitais a época em ques-
tao – por exemplo a VanDijck da Monotype 
ou a Renard da DTL – mostra-nos bastantes 
semelhanças, mas não nos permite concluir 
com toda a certeza se Villeneuve, ao fundir 

os primeiros tipos modernos em Portugal, se 
inspirou em fontes francesas, holandesas ou 
britânicas. Aliás, nem sabemos se ele próprio 
gravou os punções, ou se trazia punções da 
França, ou se apenas trazia matrizes – o que 
já seria suficiente para fundir tipos metálicos.

Analisando os alfabetos mostrados 
nas próximas duas páginas, o leitor 
chegará eventualmente à conclu-

são que «a letra de Villeneuve» está bastante 
próxima dos padrões holandeses. O que não 
nos surpreende, já que os holandeses lidera-
vam o mercado tipográfico desta época, até 
servindo de inspiração ao famoso britânico 
William Caſlon.

Um punção de Caslon.
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Renard No.2



França, 173

Não tenhamos dúvida que a intro-
dução da fundição de caractéres 
tipográficos em Portugal não teve 

o efeito de avançar a Cultura tipográfica em 
Portugal de modo a equipará-la às vigentes 
noutros países. Trata-se sim da implementa-
ção (tardia) de uma tecnologia – a fundição 
de caractéres metálicos – mas esta não vem 
associada a uma Cultura tipográfica, e tam-
bém não introduz a disciplina profissional 
do Typeface Design em Portugal. Tampou-
co o que se poderia designar uma “Estética 
tipográfica nacional”. Comparando os im-
pressos que mostramos nas página seguintes 
com o livro françês mostrado nesta página, 
imediatamente nos apercebemos da grande 
distância entre a Imprimerie Royale de Paris 
e as impressões feitas em Lisboa. O tipo de 
Grandjean – a famosa fonte Romain du Roi 
–, do qual foram gravados 1 corpos entre 
13 e 17, foi o único tipo cujo uso era auto-
rizado na Imprimerie Royale – até 111.

Déclaration... concernant les inscriptions de... 
Registrée en la Cour des Aydes [le 30 avril 
173]. Louis XV (1710-177).  Impri merie royale 
(Paris), 173. Monographie imprimée.



Jean Villeneuve 173.173–37
Apparato para a disciplina, 
e ritos ecclesiasticos de Portugal 
/ Francisco de Almeida. 
Lisboa Occidental: na Officina de 
Joseph Antonio da Sylva, 173-
1737.  volumes; 30 cm. Online 
em http://purl.pt/3

Officina de J.A. da Sylva



Notas sobre desenho de tipos e composição 
tipográfica portuguesa na década de 1730

A«Officina» (tipográfica) de �oseph a�to-
�io da syl�a, em Lisboa Occidental, terá 
sido aquela que com a maior probabilidade 

usou vários anos (ou várias décadas) os novos tipos 
metálicos fundidos por Jean de Villeneuve em Portu-
gal. Ostentando o título de «Impressor da Academia 
Real», Sylva imprimiu uma série de livros, 
seguindos os padrões de Design editorial 
já vigentes antes de aparecerem os tipos de 
Villeneuve. Novamente constatamos que era 
comum usarem-se vários desenhos de letra e 
vários cortes nas páginas de rosto da época, 
que frequentemente combinavam a impres-
são de letras a preto e a cor rubra, criando um 
estilo particularmente vistoso. Qual dessas 
variantes de letras eram as fundidas por Vil-
leneuve? Francamente, não sabemos. Mas 

verificamos que essas letras têm formas similares. Con-
siderando estas analogias, a fonte digital que aqui apre-
sento, será, com grande probabilidade, do estilo da fun-
dição joanina de Jean Villeneuve. É, sem dúvida, uma le-
tra tipográfica barroca com características próximas das 
fundições holandesas da época. 

R esta saber qual teria sido a moti-
vação do gentilhomme Jean Vil-
leneuve para lançar um produto 

novo num mercado livreiro estreito, com 
muito reduzida produção de impressos, 
como o era – e continua a ser – Portugal. 
Mas vejamos, que, além dos livros, já co-
meçavam a aparecer as gazetas, precurso-
ras dos jornais. Estas publicações periódi-
cas prometiam uma alargamento do mer-
cado dos caractéres tipográficos. 



171.
Gazeta de Lisboa. 
Nº 1 (10 Ag. 171). Lisboa: 
na Officina Pascoal da Sylva 
(171-133). - 0 cm 

Foi no ano de 171 que o primeiro 
jornal «oficial» (=governamental) 
português iniciou a sua publicação. 

Embora seja conhecido como «Gazeta de 
Lisboa», ao longo da sua publicação tem os-
tentado títulos muito diversos.No dia 10 de 
Agosto, o jornal apresentava o seu primeiro 
número como «Notícias do Estado do Mun-
do». O seu redactor era José Freire de Mon-
terroio Mascarenhas, que dirigiu o jornal até 
à sua morte, em 170.

Em 17 de Agosto de 171, o número 
dois aparecia já com o título de «Ga-
zeta de Lisboa», título que se mante-

ve até 30 de Dezembro de 1717.



17.

No ano de 171, no 
dia  de Janeiro, o 
título passou para 

“Gazeta de Lisboa Ociden-
tal” até 31 de Agosto de 171.

Em 7 de Setembro 
de 171, retomou o 
título de “Gazeta 

de Lisboa”, que vai perdurar 
até 31 de Janeiro de 170. Du-
rante este período, das mui-
tas notícias que foram sendo 
publicadas, destacou-se a 
descrição, curiosamente bas-
tante sóbria, do terramoto 
de 17 que devastou Lisboa, 

bem como uma grande parte do Algarve.

Em  de Julho de 170, o título mudou para “Lisboa”, 
passando a ser seu redactor o poeta Pedro António 
Correia Garção. Este título vai manter-se até 1 de 

Junho de 17.



171.



173. 
Officina  da Música, Lisboa, 
Rua dos Galegos.



17. 
Officina  da Música, Lisboa, 
Rua dos Galegos.



H I S T O R I A
GENEALOGICA

D A 
C A S A  R E A L

P O R T U G U E Z A ,

D.  JOAÕ V.

LISBOA OCCIDENTAL,
Na Officina de �oseph a�to�io da syl�a,

Impressor da Academia Real.

Com todas as licenças necessarias.
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173. 
Officina  da Congregação do 
Oratório. Lisboa Occidental.



173. 
Officina de Manoel Fernandes da 
Costa, Impressor do Santo Officio. 
Lisboa Occidental

Breve relação da Santa Caza do Loreto, 
com hum cathalogo de todas as joyas, pe-
dras preciosas, peças de ouro, e prata do 
seu riquissimo thesouro... / por D. Caetano 
de Gouveia. Na officina de Manoel Fer-
nandes da Costa, Lisboa, 173. 0 cm.
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173.
Officina da Música 
de Theotónio 
Antunes Lima. 
Lisboa Occidental.
Tomo I da obra Theatro 
heroi�o, a�cedario his-
torico, e catalogo das 
mulheres illustres em 
armas, letras, ac�oe�s 
heroicas, e artes li�er-
aes. Por Damiaõ de Froes 
Perim.



170.
Regia Officina Sylviana, 
e da Academia Real. 
Lisboa Occidental.
Trata-se, obviamente, da antiga ofici-
na tipográfica de Joseph Sylva.

Tomo II da obra Theatro heroi�o, 
a�cedario historico, e catalo-
go das mulheres illustres em 
armas, letras, ac�oe�s heroi-
cas, e artes li�eraes. Por Dami-
aõ de Froes Perim.



José de Santo António. Acompanhamento de missas, 
sequencias, hymnos e mais cantochão: que he uso e 
costume acompanharem os orgãos da Real Basilica 
de Nossa Senhora e Santo António junto à Villa de 
Mafra. Impresso em Lisboa, no Mosteiro de São 
Vicente de Fora, 171.

A fonte digital «João Quinto», mostra semelhanças 
com os tipos usados para imprimir a obra musical. 
Esta fonte será incluída nas chamadas Romanas de 
Transição.



170
MISSA SIMPLEZ

D. JOSEPH I.
GLORIA 171

ABCDEFGHI JK
LMNOPQRSTUV
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abcdefghijklmnop

qrstuvwxyz

Co��e�to de Ma�ra



17. 

Real Officina Typografica 
da Universidade, 
Coimbra.


