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Apresentação 

O espaço do TYPO no ‘Correio do Porto’ 

arrancou assim: “NO PRINCÍPIO era o verbo, e 

o verbo estava com o signo, e o verbo era o 

signo. E assim continuou até hoje”.  

E assim, hoje, apresento esta compilação de um 

signo que deveria andar algo perdido - foi difícil 

encontrá-lo! - mas entretanto foi descoberto: 

TYPO.  

O TYPO é composto precisamente por signos. 

Encontrou no ‘Correio do Porto’ o seu espaço de 

expressão, priorizando e publicando o altruísmo 

cultural. Assim todos vão poder apreciar as 

possibilidades da conjugação do verbo com o 

signo. Ou será só do signo? 

NOTA: a legendagem, do tipo telegráfica, será 

da nossa autoria e bloqueada a qualquer 

intervenção do TYPO. 



 
 

No cimo da página encontra-se a figura do 

TYPO que é constituída por um O no lugar da 

cabeça, fonte Arial e tamanho 140, os olhos são : 

na horizontal e em Times New Roman, com 

tamanho 90; o sorriso é um parênteses em 

Times New Roman, na horizontal, com as 

pontas viradas para cima, e de tamanho 50; o 

tronco e as pernas têm a forma de Y invertido 

em fonte Arial e tamanho 150; os braços e mãos 

são dois Y também em fonte Arial e tamanho 

90. 

http://www.correiodoporto.pt/cultura/typo-apresentacao


 

 

Com tanto calor no mês de agosto, às vezes o 

TYPO vai até ao mar refrescar-se. O TYPO está 

sobre um mar composto por ondinhas de tiles 

do tipo Arial com tamanho 28.  

  



 
 

O TYPO está triste, por isso, o parênteses tem as 

pontas viradas para baixo. É que por cima do 

TYPO estão a chover vírgulas do tipo Arial, 

tamanho 28 e invertidas.  

  



 
O TYPO está ao sol, por isso está feliz, e, em 

consequência, o parênteses que representa a 

boca tem as pontas viradas para cima. O sol é 

constituído por um O tipo Arial e de tamanho 

50. À volta do O estão oito raios formados, cada 

um, por quatro tiles em tipo Arial e tamanho 

20.  



 
Como sabemos, em dias de sol o TYPO fica 

muito feliz. E se estiver junto ao mar de que 

tanto gosta, então o TYPO não cabe em si de 

contente. Daí que o sorriso (parênteses com as 

pontas viradas para cima) cresça tanto, tanto, 

até atingir o tamanho 400, que, ao assentar 

sobre o mar, parece que o TYPO está a praticar 

surf.  

 



 

 
 

Quando está perto do mar, o TYPO gosta de 

caminhar sobre os molhes que se constroem 

com blocos de cimento em forma de Y. Daí 

vermos o TYPO todo contente sobre quatro 

linhas de Y inclinados para o lado direito, de 

fonte Calibri e tamanho 48. O mar tem os tiles 

com o tamanho 36 e a fonte continua a ser o 

Arial. 

  



 

 

O TYPO não gosta de paisagens vazias. Por isso 

decidiu desenhar o fio do horizonte. O TYPO 

aparece de costas (sem olhos, nem boca), e com 

a mão direita desenha uma linha ao nível da 

boca. A linha está desenhada com travessões em 

fonte Arial e tamanho 50.  

 

  



 
O TYPO gosta muito de andar de bicicleta e 

quando passa no cimo de um caminho parece 

que a paisagem pôs óculos. O TYPO está de 

perfil a olhar para o lado direito, só aparece um 

olho e metade do sorriso; as rodas são em fonte 

Dotum e tamanho 140; a forquilha traseira e 

metade do quadro é formado por um L que 

rodou para o lado direito, também em Dotum e 

tamanho 150; a forquilha dianteira, parte do 



quadro e o guiador são representados por um T 

deitado para o seu lado direito; o tronco é um I 

em Dotum e tamanho 140; os braços são em 

forma de I, que liga o guiador a quase metade 

do tronco em fonte Dotum e tamanho 140; as 

pernas dobradas são o resultado de metade de 

um X, igualmente em fonte Dotum e tamanho 

150. 

Este TYPO foi inspirado numa greguería de 

Ramón Gómez de la Serna. 

  



 
 

O TYPO foi à loja do alfabeto escolher uma 

cadeira. Temos assim o TYPO a sorrir em frente 

a cinco h minúsculos, todos de tamanho 120 e 

de fonte variada: Agency FB; AR DESTINE; 

Curlz MT; Papyrus e Nyala.  

 



 
 

O TYPO está na loja dos algarismos a escolher 

uma cadeira. Está a sorrir em frente a quatro 4 

que rodaram 180º. Da esquerda para a direita 

temos as seguintes fontes e tamanhos: Digital; 

Grinched 140; Juice ITC 200 e Magneto 120.  

  



 
 

 

Apanhamos o TYPO a brincar com a amiga 

de Jorge Sousa Braga, a Madalena. Ela está na 

página 27 do livro “Pó de Estrelas”, da Assírio & 

Alvim, enquanto ele está aqui em cima. Ambos 

fazem o pino: o TYPO com as duas mãos e a 

Madalena com uma. Vistos do espaço, parece 

que seguram a Terra.  

http://www.correiodoporto.pt/7-perguntas/sete-perguntas-a-jorge-sousa-braga
http://www.assirio.pt/livros/ficha/po-de-estrelas?id=11236762


 

 

 
Alguém tem de varrer os parênteses (em fonte 
Times New Roman com tamanho 28) que caem 
das pestanas dos escritores e vão-se espalhando 

por todo o lado. É isso que está a fazer o TYPO. O 
cabo da vassoura é constituída por um T invertido 
em fonte Arial e tamanho 100, enquanto o 

espanador é composto por vários I em fonte Arial 
e tamanho 28.  



 
 

O TYPO fica muito zangado quando o colocam 

entre aspas, pois não há outro TYPO, só há um 

TYPO e esse tipo é o TYPO. O sorriso habitual 

foi substituído por um til com tamanho 70 e 

fonte Times New Roman. As aspas têm o 

tamanho 150 e a fonte é Haettenschweiler.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Haettenschweiler


 
 

Eis o TYPO a usar da palavra. Está a discursar 

literalmente sobre a PALAVRA. A PALAVRA 

tem o tamanho 72 e fonte Haettenschweiler.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Haettenschweiler


 
 

O TYPO esforça-se por ter os arbustos aparados. 

Temos então o TPYO munido de uma tesoura, 

ou melhor, de um X em fonte Arial e tamanho 

70. Os arbustos estão todos crescidos, daí 

estarem em maiúsculas. São da espécie Mistral 

e têm o tamanho 70. Bom trabalho TYPO! 

http://www.fontesgratis.com.br/m/Mistral.php


 
O TYPO está dentro de uma drogaria a escolher 

um martelo de entre seis exemplares. São seis T 

da marca: Arial com tamanho 130; Ar Destine 

com tamanho 130; Times New Roman com 

tamanho 130; Forte com tamanho 130; Gabriola 

com tamanho 140 e Arabic Typesetting com 

tamanho 72.  

  



 
Aqui vemos o TYPO a pregar a folha de modo a 

torná-la mais segura ante o temporal que se 

avizinha. Encontra-se de perfil a segurar um T 

da marca Gabriola e com tamanho 120. 

Veem-se seis pontos finais de fonte Georgia e 

tamanho 100 em representação das cabeças dos 

pregos.  

http://www.microsoft.com/typography/fonts/font.aspx?FMID=1741


 

 

Não se sabe porquê, o TYPO decidiu desenhar o 

fio da navalha (seria uma navalha romba?). Já 

tinha desenhado o fio do horizonte. Está de 

costas e com o braço direito erguido (cerca de 

90º) apontado para a linha desenhada em fonte 

Arial e tamanho 50. A navalha, escrita em 

maiúsculas, está em fonte Arial e tamanho 80.  

 

http://www.correiodoporto.pt/typo/o-typo-a-desenhar-o-fio-do-horizonte


 
 

Desta vez o TYPO está entre uma escada feita de 

cinco H do tipo Arial, em negrito e tamanho 100, 

e nove asteriscos do tipo Ar Julian, em negrito e 

tamanho 40. Para que quererá o TYPO as 

estrelinhas? Será para aquecer algum texto, 

como pergunta Augusto Baptista? Vamos 

aguardar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Asterisco
https://www.youtube.com/watch?v=P3C-e1112LM
http://azulcanario.blogspot.pt/2014/11/blog-post_18.html
http://www.correiodoporto.pt/7-perguntas/sete-perguntas-a-augusto-baptista


 

 

Então era para isto que o TYPO andava a 

recolher estrelas na semana passada: para nos 

desejar um FELIZ NATAL. Escreveu FELIZ 

NATAL com asteriscos do tipo Ar Julian, em 

negrito e tamanho 40. Obrigado e um FELIZ 

NATAL também para ti, TYPO.  

  

http://www.correiodoporto.pt/typo/o-typo-a-recolher-estrelas
http://www.correiodoporto.pt/typo/o-typo-a-recolher-estrelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Asterisco
https://www.youtube.com/watch?v=P3C-e1112LM


 

 

O TYPO também já se apercebeu que no visor 

dos autorrádios a RÁDIO COMERCIAL aparece 

COMRCIAL, ou seja, esquecem-se sempre do E. 

Imperdoável, dizemos nós, e também o TYPO. 

Por isso, o TYPO foi reconfortar o E que está em 

fonte Zorque Regular. Fazes bem TYPO! Quanto 

a ti E, deixa para lá! Diz às outras letras que 

enjoas a andar de carro.  

http://radiocomercial.iol.pt/
https://www.myfonts.com/fonts/typodermic/zorque/regular/


 
 

Nos dias de frio o TYPO também fica feliz. Se 

nevar ainda fica mais feliz. Não pode é vestir 

tipo normal. Hoje o TYPO está com o tronco, as 

pernas, os braços e as mãos a bold. Para 

proteger as orelhas usa um C do tipo Ar Bonnie, 

tamanho 170, com uns pontos finais em Times 

New Roman, muito quentinhos, com o tamanho 

20. Os flocos de neve são asteriscos Time New 

Roman do tamanho 20.  

http://fontzone.net/font-details/ar-bonnie


 

Estes últimos tempos têm sido dramáticos para 

a liberdade de imprensa e em especial para os 

cartoonistas (massacre do Charlie Hebdo). O 

TYPO solidarizou-se com o sentimento geral de 

consternação e de repulsa. O TYPO está de 

negrito e o sorriso foi substituído por um 

travessão.  

  

http://www.charliehebdo.fr/index.html


 

Ao contrário do que se pensa, o TYPO não gosta 

de viver fora da realidade. É muito realista. 

Aqui está ele a ver passar um regimento em 

marcha. É tempo de pôr em prática o provérbio 

latino: si vis pacem, para bellum (se queres a 

paz prepara-te para a guerra). O TYPO está de 

costas e em frente estão RRRRRRRRR em fonte 

Times New Roman. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman


 

O TYPO encontra-se na marginal do Douro. 

Enquanto o peixe não morde o anzol, ele reflete 

sobre a vida. Questiona-se sobre tudo e sobre 

nada, talvez influenciado pela forma do anzol. 

Quem sabe?! O passeio e o muro da marginal 

têm a forma de um L, que rodou 90º em sentido 

contrário ao dos ponteiros do relógio, com 

tamanho 300 e fonte Arial Narrow. A cana e a 

sediela são dois I também em fonte Arial 

Narrow, ambos com tamanho 250, mas 



cortados a meio (o outro meio escondemos no 

fundo do rio). O anzol é um ponto de 

interrogação de cabeça para baixo, em fonte 

Times New Roman e com tamanho 50. O rio 

está cheio de tiles do tipo Arial com tamanho 

28.   



 
O TYPO não gosta de mal entendidos. Nem dá 

ouvidos ao diz que disse. Prefere ir direto à 

fonte, evitando os intermediários ou os 

intérpretes. Por isso gosta tanto de conversar 

com os números. É que eles falam por si. O 

TYPO está rodeado por números com tamanho 

120 da fonte Magneto Bold.   

http://fontzone.net/font-details/magneto-bold


 

De um dia para o outro só se fala da Grécia e do 

povo grego. O TYPO sabe que a família a que 

pertence, o alfabeto latino, utilizado pelos 

romanos a partir do século VII a. C., derivou do 

alfabeto etrusco, que por sua vez evoluiu a 

partir do alfabeto grego. Portanto, o TYPO 

também se considera grego. Aqui vemo-lo todo 

feliz entre os seus antepassados do alfabeto 

grego, todos eles em fonte Times New Roman e 

com tamanho 65.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_etrusco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_grego


 

No dia dos namorados, curiosamente, ou talvez 

não, surpreendemos o TYPO a pensar (aqui 

conseguimos ler os pensamentos) na TYPA. É 

uma novidade. Até agora não sabíamos que 

para além do TYPO havia a TYPA e que aquele, 

às vezes, pensava nela. Estamos sempre a 

aprender. Os pensamentos do TYPO são OOOO 

em fonte Nexa Light e de tamanho 70, 80, 100 e 

170 (lido da esquerda para a direita). A cabeça 

da TYPA é um O que rodou 90º no sentido dos 

http://fontfabric.com/nexa-free-font/


ponteiros do relógio, em fonte Arial e do 

tamanho 100 (cremos que na realidade há de 

ser maior). Os olhos são dois pontos (sinal de 

pontuação) que rodaram 90º no sentido inverso 

ao dos ponteiros do relógio, em Times New 

Roman e o laço é um B, maiúsculo, que também 

rodou 90º no sentido inverso ao dos ponteiros 

do relógio, em fonte Times New Roman e 

tamanho 40.  

  



 

No período carnavalesco o TYPO disfarçou-se 

ao estilo da Broadway. Convenhamos que a 

transformação, com algumas referências ao 

Oriente, é radical. Não sabíamos que o TYPO 

gostava de superproduções musicais. Será que 

viu por lá a TYPA? O TYPO está todo em fonte 

Broadway, sendo que a cabeça é um O que 

rodou 90º no sentido dos ponteiros do relógio. 

Quanto ao resto, fizeram-se uns pequenos 

ajustes. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Broadway
http://www.nyc.com/broadway_tickets/?gclid=CNq44NuD88MCFeHLtAodYzwAjQ
http://www.font-zone.com/download.php?fid=2584


 

O tempo tem estado muito frio (é um direito 

que lhe assiste). Por isso, todos aproveitam para 

se aquecerem ao sol quando este aparece. O 

TYPO e um gato vadio (será vazio de calor?) 

estão a apanhar banhos de sol. O sol é 

constituído por um O tipo Arial e de tamanho 

50. À volta do O estão oito raios formados, cada 

um, por quatro tiles (são as ondas que banham 

o TYPO e o gato) em tipo Arial e tamanho 20. O 



gato é um g minúsculo de fonte (será o 

equivalente à raça no mundo dos humanos) 

Garamond e com tamanho 150, deitado sobre 

uma soleira, ou melhor, um L maiúsculo de tipo 

Arial e tamanho 150, que rodou 90º no sentido 

dos ponteiros do relógio.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Garamond


 

O TYPO está sempre a surpreender-nos. Não o 

sabíamos interessado por futebol, talvez seja a 

prosa de Pedro Miguel Neves no i (em especial 

os trocadilhos com os títulos) que o tenha 

seduzido para este desporto. O TYPO foi dar os 

parabéns a Cristian T3llo pela excelente 

exibição do fim de semana passado e em troca 

recebeu uma bola. O TYPO encontra-se de perfil, 

enquanto o jogador está em fonte Arial, de 

tamanho 170 e em maiúsculas. Inspirados por 

Pedro Miguel Neves trocamos o E pelo número 

3 (o seu a seu dono!).   

https://assinatura.ionline.pt/autor/pedro-miguel-neves


 

Do que se lê, vê e ouve, anda meio mundo a 

enganar o outro meio. Como é público e notório, 

o TYPO sempre quis contribuir para a 

descoberta da verdade. A transparência é-lhe 

natural (cfr: O TYPO entre aspas). Era 

expectável, por isso, que um dia destes se 

armasse em detetive (quem sabe se vai integrar 

o consórcio internacional de jornalistas de 

investigação). o TYPO segura um Q de fonte 

Nexa Light de tamanho 50. Uma verdadeira 

lupa. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1959A0412&nid=1959&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.correiodoporto.pt/typo/24984
http://www.icij.org/
http://www.icij.org/


 

Por descuido ou por brincadeira representaram 

o TYPO como alternativo a um tipo de emoticon, 

no caso, o smiley, que corresponde à associação, 

como todos sabem, de um simples : e 

um ) (diz-se simples, sem qualquer sentido 

pejorativo). Ao menos separaram-nos por uma 

/. Só que o TYPO não é alternativo a ninguém. E 

ficou zangado, claro! A barra está em Arial de 

tamanho 250, enquanto o smiley em Nexa Bold 

de tamanho 150. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smiley


 

 

O TYPO, por vezes, sente necessidade de se 

destacar dos restantes ícones que se cruzam 

com ele no mundo do alfabeto. Lembre-se 

a confusão entre o TYPO e o Smiley. Assim, 

nada melhor do que usar o estilo itálico para 

realçar a sua identidade. O TYPO corre o risco 

de se confundir com um estrangeiro, mas vale 

sempre a pena marcar a diferença. 

  

http://www.correiodoporto.pt/typo/o-typo-com-smiley


 

 

O TYPO foi descoberto aqui no Correio do Porto. 

Entre mensagens de texto e imagens 

apareceu-nos aquele personagem. De certo 

modo podemos afirmar que o TYPO se revelou 

algures no Porto. Mas o Porto de que falamos 

não é o Porto cidade (território delimitado), 

nem o Porto futebol (futebol com atitude). O 

TYPO, como dizíamos, teve a sua aparição num 



território (distrito do Porto) onde as pessoas 

que o habitam partilham uma ideia de cidade 

preenchida por valores (difíceis de classificar) e 

não por ruas ou prédios. Ou seja, as pessoas 

têm os pés assentes num lugar (Maia, Baião, 

Amarante ou outro lugar próximo da cidade 

administrativa Porto), mas a cabeça numa 

cidade ideal denominada Porto. Portanto, 

sentem-se todas como sendo do Porto, 

incluindo o TYPO. Ora, o novo logótipo da 

cidade do Porto parece demonstrar o contrário: 

que o Porto termina no limite administrativo da 

cidade (ponto = fim). O TYPO discorda daquela 

nova versão e abriu a cidade a todos aqueles que, 

tal como ele, se sentem do Porto. Por debaixo 

do TYPO está o logo sem caixilho (já não 

bastava o ponto ainda encaixilharam a cidade) e 

com reticências. 

 

  



 

O TYPO gosta muito de brincar. Em cima 

descobrimos o TYPO radiante a jogar o jogo do 

galo. É curioso que o TYPO fica sempre a 

ganhar (é-lhe natural). A cabeça do TYPO está 

no quadrado do meio da primeira linha; o corpo 

e as pernas (Y) no segundo quadrado, também 

do meio, mas da segunda linha; o braço e mão 

esquerdos (Y) estão no primeiro quadrado da 

primeira linha e, por fim, o braço e mão direitos 

no terceiro quadrado da terceira linha.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_da_velha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_da_velha


 

 

O TYPO é um tipo sensível e coloca-se 

facilmente no lugar dos outros. Já o vimos a 

reconfortar o E da COMRCIAL. Agora é a vez do 

primeiro a (estilo itálico) da palavra Viana ser 

reconfortado. Motivo? É que na TSF quando se 

referem à frequência daquela estação de rádio 

em Viana do Castelo a voz diz: Viena do Castelo. 

Por isso, o primeiro a fica muito triste quando 

ouve a TSF. E é compreensível: quem gosta que 

lhe troquem o nome? O a minúsculo é do tipo 

Arial com tamanho 300.  

http://www.correiodoporto.pt/typo/o-typo-a-reconfortar-o-e-da-comrcial
http://www.correiodoporto.pt/typo/o-typo-em-estilo-italico
http://www.tsf.pt/paginainicial/


 

As injustiças sucedem a todos, incluindo aos 

algarismos. Já não bastava serem descritos por 

extenso nos cheques, com eles mesmo ali ao 

lado (uma ofensa gratuita para os números, mas 

vantajosa para a certeza e a segurança dos 

negócios, dizem), temos agora um semanário 

francês a encimar a cabeça do 1 com a sua 

descrição por extenso (le un). Haverá maior 

ofensa para um algarismo? E logo vindo de 

quem vem! (parece ser um semanário para 

intelectuais). O TYPO, em solidariedade com o 1, 

removeu da cabeça daquele a descrição 

supérflua. Ufa! Disse o 1.   

http://le1hebdo.fr/
http://le1hebdo.fr/les-comites-3.html
http://le1hebdo.fr/les-comites-3.html


 

Não sabemos qual a causa ou as causas do 

bocejo, por isso não podemos justificar o 

comportamento do TYPO a bocejar. Sabemos, 

isso sim, que os bocejos são oos que fogem, 

como já dizia Ramón Gómez de la Serna in 

Greguerías, uma seleção e tradução de Jorge 

Silva Melo, Assírio & Alvim, 1998, página 45. Os 

oos estão em fonte Arial e com tamanho 50, 100, 

150 e 200, respetivamente.  

  

http://www.ramongomezdelaserna.net/
https://pt-pt.facebook.com/jorge.silva.925602
https://pt-pt.facebook.com/jorge.silva.925602


 

Nestes últimos dias não se fala de outra coisa 

senão de aviões. O TYPO anda confuso. Ainda 

mais confuso ficou quando decidiu ver os aviões 

a aterrar e a descolar. Viu o sinal de direção da 

via de acesso ao aeródromo e foi por ali fora 

todo ansioso. Quando chegou lá não viu o avião 

Tinha ido ao engano. Só depois é que descobriu: 

como era visível no sinal, o avião já tinha 

partido na direção contrária à do aeródromo. O 

habitual sorriso do TYPO foi substituído por um 

til em fonte Times New Roman, tamanho 70 e a 

negrito. 

http://www.invicta.pt/codigo/sinais.asp?s=j
http://www.invicta.pt/codigo/sinais.asp?s=j


 

Quem quer ver o TYPO feliz é vê-lo entre 

parênteses. Estranho? Não! O TYPO tem-se 

revelado num mundo à parte e ele próprio é um 

personagem à parte. É natural, por isso, que 

quando usado como aparte se sinta realizado. 

Os parênteses estão em fonte Calibri e com 

tamanho 250. 

  

http://www.priberam.pt/dlpo/par%C3%AAnteses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calibri


 
O TYPO está sempre atento a tudo o que o 

rodeia. É o espírito de sobrevivência em ação 

(também existe no mundo dos sinais 

tipográficos). Se o TYPO nunca gostou 

de brincar com o fogo, depois de ter lido o 

último aviso da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, o TYPO ficou ainda com mais 

razões para não se aproximar dele. Afastado do 

TYPO (que está com cara de zangado) 

encontra-se o fogo em fonte Char BB e a arder 

(literalmente).  

  

http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=24708
http://www.prociv.pt/Lists/Noticias/Attachments/1013/Aviso%20%C3%A0%20popula%C3%A7%C3%A3o%20_%20Tempo%20quente%20e%20seco%20.pdf
http://www.prociv.pt/Lists/Noticias/Attachments/1013/Aviso%20%C3%A0%20popula%C3%A7%C3%A3o%20_%20Tempo%20quente%20e%20seco%20.pdf
http://www.netfontes.com.br/view.php/char_bb.htm


 

O TYPO é muito viajado. Tem aproveitado os 

preços baixos e a rapidez da internet. Numa das 

incursões pela web conheceu o trabalho de Tania 

Quindós alojado no Vimeo com o título Anatomia 

poética das letras onde a letra a, em fonte Didot, 

exibe a sua lágrima. O TYPO, solidário como 

sempre, foi logo enxugar-lhe o rosto. Por que 

chora a letra a? É da sua natureza. Há tipos assim. 

O a, de tamanho 260, ligeiramente inclinado para 

a esquerda, está em fonte Georgia já que a fonte 

Didot ainda não se encontra disponível 

gratuitamente no mercado, sendo que esta última 

é muito semelhante à primeira.  

https://gregueriasabecedario.wordpress.com/acerca-de/
https://gregueriasabecedario.wordpress.com/acerca-de/
https://vimeo.com/36348453
https://vimeo.com/36348453
https://www.myfonts.com/fonts/linotype/didot/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Georgia_(tipografia)


 
As lâmpadas dos candeeiros públicos, de 

quando em vez, fundem e precisam de ser 

substituídas. O TYPO investido na categoria de 

eletricista foi substituir uma das lâmpadas 

fundidas. Para alcançar o globo onde se 

encontra atarraxada a lâmpada serve-se de uma 

grua, no caso, um M maiúsculo do tipo Arial e 

tamanho 200. O poste é um L maiúsculo de 

perna para o ar (rodou no sentido dos ponteiros 

do relógio) feito em material 

(fonte) Tekton com tamanho 800.  

http://www.fontpalace.com/font-details/Tekton/


 
O TYPO é um tipo muito solidário (já deu para 

perceber!). Para ele a dislexia não é uma 

deficiência, é uma qualidade da pessoa. Como 

se é branco, negro, moreno, louro, alto, baixo, 

gordo, magro, bonito, feio, míope, ambliope, 

invisual, estrábico, mudo ou gago, também se é 

disléxico. É-se. O TYPO aprendeu esta virtude 

no mundo da tipografia. É-se Times New 

Roman, Arial, Georgia, Rockwell ou Calibri (tão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Calibri


novinha), como se é Comic Sans. Há lugar 

(sinónimo de existência) para todos. Curioso 

como um dos tipos mais odiado é, ao mesmo 

tempo, um dos preferidos dos disléxicos. Em 

homenagem aos dois tipos o TYPO está tipo 

Comic Sans.  

http://bancomicsans.com/main/
https://www.youtube.com/watch?t=10&v=GUCcObwIsOs


 
Não se sabe porquê, se foi por preguiça, para 

cumprir prazos curtos de publicação ou como 

forma de estilo, o que se sabe é que José 

Saramago, a dada altura da sua carreira literária, 

levava tudo a eito. Escrevia de rajada. Só parava 

quando lhe começava a faltar o fôlego (mental e 

físico). Para o acompanhar, o leitor tem de 

dar corda à sapatilha (para usar a linguagem 

coloquial que lhe era tão frequente). É o que 

http://www.josesaramago.org/
http://www.josesaramago.org/


sucede com os parágrafos dos seus textos. O 

TYPO foi encontrar o parágrafo de José 

Saramago na obra Memorial do Convento 

cansado e um pouco desanimado depois de 

tanto correr (e ainda só vai a um quarto do 

texto). Como era previsível, o TYPO foi logo 

animá-lo. 

 

http://www.correiodoporto.pt/wp-content/uploads/memorial_convento.jpg
http://www.correiodoporto.pt/wp-content/uploads/memorial_convento.jpg
http://www.correiodoporto.pt/wp-content/uploads/memorial_convento.jpg
http://www.correiodoporto.pt/wp-content/uploads/memorial_convento.jpg
http://www.correiodoporto.pt/wp-content/uploads/memorial_convento.jpg

