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Gothic Rotunda: a short summary
The Italian Rotunda was a calligraphic script used for ritual and ceremonial documents. Mediæval and even Renaissance scribes used it for maximum readability in large missals (church songbooks); its large x-height
ensured visibility for the many singers who used the one manuscript book.
It has not the angular letterforms than other Gothic scripts, reflecting a more spacious approach to
writing. The broken-round arcades of the minuscule are less stressed verticality, and used lower and
less-pointed arches than the Gothic style of Germany, like the Textura.
But the purpose of typeface designer Paulo Heitlinger was not the rendering of the Italian Rotunda hand. He concentraded on the typographic form
of this letterform, which is the charateristic letter
of the incunable era.
Konrad Haebler, the famous author of Typenrepertorium der Wiegendrucke writes: «... we can say
roughly that in the age of incunabula, about 1,100
printers used 4,600 type founts to print 27,000
titles of books and documents. Gothic type accounts
for 79% of all types used, while Roman types represents around 19%. Besides these two major founts,
Greek, Hebrew ... were created... Some 1,200 Gothic type founts were used in both Italy and Germany,
and some 700 Gothic type founts in France. Most
of Roman types were used by Italian printers, while
only a small number of German, French and Spanish printers used Roman type. Printers in England and the Netherlands seldom or never used Roman type.»
The main of this research was not to produce a neat, cleaned up «historic typeface»; some fonts of this kind have come to the market. To produce
a historical faithfull digital version of the early printer’s Gothic Rotunda,
Paulo Heitlinger used mainly two sources: the books printed by the famous
German Erhard Ratdolt (Augsburg and Venice, 1447–1527) and the incunabula printed in Lisbon by the moravian early printer Valentim Fernandes,

Rotunda, the written form:
this leaf from a psalter
(Italian?), with a red four
stave line and a rounded
Gothic hand, shows
antiphonal chants for lauds
and matins in April of the
Sanctoral Cycle. Central
Washington University,
Special Collections.
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mainly his master-piece Vita Christi, a four volume devotional work printed for Queen Lyanor, wife to João II and sister of Manuel I.
Since we know that Valentim Fernandes did not cast the
typefaces he used, we will quickly find the origin of those
letters in the printshops of the german typographers working in Spain. Names like the Compañeros Alemanes (a printer’s society), Meinardus Ungut, N. Polonus, Pablo Hurus,
Jacobo Kromberger and a few others lead us to the origins of
the «typical Gothic Rotunda» used in Spain in Portugal.
We rely on the extensive research done by German expert
Konrad Haebler, displayed in his Typenreportorium.
This oldfashioned letterform, not at all equivalent to the
spirit of Humanism, prevailed in the Iberian Peninsula quite
a long time. In appears as a symbol of the traditional medieval values typical of the court ot king Manual I, the monarch
who became increadably wealthy by establishing and personally controlling the trade of oriental spices. In Portugal, the
printing with Gothic letters prevails till 1540-50, when is it
is finally replaced by the Roman letters already widely used
in France and Italy.
One curious feature of Portuguese incunabula are the big
letters printed on the title pages. Not only Valentim Fernandes used to order large, rough woodcut letters to layout massive titels; we see this feature in the work of other printers of
this time. This special style was rendered in the digital typeface «Incunabulo», an ornamental lowercase alphabet of
tall gothic letters, together with two uppercase case, lavishly
ornamented.
The fonts presented here are not script fonts; they were
inspired by the Gothic Rotunda typefaces used in incunabiles in Portugal and Spain. The fonts contains all lower
and upper case characters used at the dawn of printing in
Germany, Spain and Portugal. In addition, one set of large
titling letters, originally printed from woodcuts, completes
the offer.
The offer is a real and rare complete historical printing
set, faithfull to the rough print made by the early typographers who worked in the Iberian Peninsula - with typographic material from Germany.

The printed Rotunda: Mexia,
Ferando. Nobiliario perfetamente
copilado. Seville: Peter Brun and
Juan Gentil, 30 June 1492. GW
M23111. Typ.1:94/95G, Typ.2:90G

três góticas rotundas
em fonte digital
uma celebração da

arte de ympressom
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A Gótica Rotunda

A

Rotunda pertence aos estilos caligráficos surgidos no século xiii, integrada no grande grupo das Góticas. Pou-

cos tipos de caligrafia desenvolveram tantas variedades como a letra gótica; numa primeira divisão elementar, distinguem-se os subgrupos Gótica Librária (textualis formata) e Gótica Documental (ou documentária).
A Gótica Librária (textualis) foi utilizada em
edições de livros, sobretudo livros de luxo. Mais
tarde, também se lhe deu o nome de «formada»
( formata) porque os primeiros impressores usaram esta letra, copiada ao estilo (à forma) dos
manuscritos da época.
Entre os elementos da Gótica Librária, sobressaem os estilos Textura (alta, esguia, muito compacta, fracturada), Redonda ou Rotunda, e
Fraktur (letra quebrada). A Textura, vulgar na
Alemanha, foi utilizada por Gutenberg na edição
da sua B-42; a Fraktur desenvolveu-se como um
estilo de cunho protestante e alemão.
A Textura prescissa, ou textualis prescissa, é uma
caligrafia librária muito formal, na qual as bases
das letras eram cortadas rectas, paralelas às linhas
de marcação. Este estilo ficou reservado a livros de
execução muito formal, na qual a caligrafia era
muito esmerada. Também foi designada por textura prescissa sine pedibus, para realçar a falta dos
«pés». Esta característica foi passada a algumas
versões da Gótica rotunda impressa. A Textura
Quadrata tem formas já próximas da letra no cen-

No manuscrito «Plimpton MS 296», da Rare Book and
Manuscript Library da Universidade de Columbia (parte
do Digital Scriptorium, online), encontramos modelos
de muitas letras vigentes em princípios do século xvi:
Gótica, Uncial, Uncial alongada, Rotunda, Aldo, etc.
Este pergaminho, um guia de referência para copistas e
calígrafos, terá sido supostamente elaborado em
Espanha; contudo, a legendagem em português e
espanhol aponta para uma origem mista. Este
mostruário de letras é datável, para entre 1500 e 1515.
Eventualmente, terá sido elaborado mais tarde.
© Digital Scriptorium, scriptorium.columbia.edu.
A Rotunda é aqui designada «letra de punto».

tro da nossa atenção: a Gótica Rotunda.
A Rotunda é esencialmente de forma redonda,
com um traçado que ainda hoje nos favorece a leitura, já que os glifos não são muito compactados
(pelos menos, quando comparados com a Textura). Terá afinidades remotas com a bastante
mais antiga letra Carolina, mas as formas mostram muitos mais angulosidade e traços mais grossos, menos fluídos. Daí que uma Rotunda mostre
sempre maior peso visual que uma Carolina.

Uma Gótica Rotunda, impressa. Tipo móvel usado em
Augsburgo, por Erhard Ratdolt. Typ.11:230G Gf T603.
Imagem: Diet Library, Japan.
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As Rotundas (redondas), que surgiram na Itália,
foram a expressão da resistência contra as Texturas, as esguias letras fracturadas que se escreviam
mais ao norte na Europa. Quando vingou a «arte
negra», as oficinas tipográficas estavam equipada
com góticas fundidas em metal. No caso de Gutenberg, estava equipada com uma Textura.
A Rotunda localizou-se nos países católicos,
surgiu em Itália, no século xiii para contrariar
os estilos góticos angulosos populares no Norte
da Europa. Mas embora nascesse em Itália, a sua
mais rápida imposição sucede em França e sobretudo, com o tardio advento da Imprensa, na Península Ibérica, de gosto marcadamente tardiomedieval. Através da expansão colonialista espanhola, chegou cedo ao continente americano, onde
o espanhol Juan Cromberger instalou um prelo no
México.
Como variante das letras quebradas, a Rotunda
começou por ser escrita em Itália, particularmente nos manuscritos jurídicos da Universidade
de Bologna (daí littera boloniensis). A Norte dos
Alpes, onde a Textura dominava nos impressos, a
Rotunda tipográfica só começou a ter um uso frequente a partir de 1485.
As características mais distintivas da velha
Rotunda italiana, usada em manuscritos dos séculos xiii e xiv, são o seu traçado marcadamente vertical, combinado com um ductus largo. Os quebrados típico das góticas aparecem aqui suavizados,
os traços finos faltam quase todos. A letra que permite a identificação fácil deste estilo é o a minúscula da Rotunda, equipado com dois «andares»,
com um bojo inferior particularmente diminuto e
um pescoço pronunciadamente alto e esguio, que
termina com uma linha fina na sua curva para a
esquerda, fechando completamente a parte superior, e deste modo, produzindo dois bojos. Fácil
de reconhecer é também a forma peculiar do

g

minúsculo, com dois bojos, igualmente. Formas
típicas também se observam no

r (r minúsculo) e

no d (d minúsculo, curto e curvo).

O traçado típico das Rotundas aparece na famosa
«Arte Subtilissima» do mestre calígrafo Juan de
Yciar. O mestre catalão designa este estilo de «Letras
de libros», que será uma referência ao facto desta letra
surgir na maioria dos livros impressos.
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Exemplo de impressão com Gótica Rotunda. Accoltis, Franciscus de. Super secundo libro
Decretalium. 1481. Bologna: Ugo Rugerius for Antonius de Cistis and Henricus de Colonia,
20 Dec. 1481. Formato: f°, Latim. Aschaffenburg HB; Berlin SB; Freiburg i.Br. UB; Köln USB;
München BSB; Nürnberg StB; Regensburg SB; Stuttgart LB; Ulm StB.

O

estilo gótico rotundo foi incluído em

Augsburgo, usou uma Gótica rotunda muito regu-

praticamente todos os manuais de ensi-

lar e equilibrada – veja a reprodução na primeira

no de Caligrafia impressos durante o

página.

Renascimento. Basta olhar para os livros-manu-

Konrad Haebler, o famoso erudito alemão que

ais dos grandes calígrafos e tratadistas italianos

estudou minuciosamente os tipos móveis dos incu-

Tagliente, Cresci, Arrighi e Palatino; em Espa-

nábulos, autoridade máxima nesta matéria, tira

nha, veja-se o mostruário do famoso Juan de Yciar.

na sua obra de referência Typenrepertorium der

Sob a influência da Rotunda, os puncionistas

Wiegendrucke a seguinte conclusão: «... we can

do século x v criaram tipos móveis deste estilo. São

say roughly that in the age of incunabula, about

notáveis os caractéres produzidos pelos protoim-

1,100 printers used 4,600 type founts to print

pressores Wendelin Speyer e Nicolas Jenson, em

27,000 titles of books and documents. Gothic type

Veneza, já por volta de 1462, poucos anos depois

accounts for 79% of all types used, while Roman

do primeiro livro impresso em Mainz, a B-42.

types represents around 19%. Besides these two

Erhard Ratdolt, que trabalhou em Veneza e em

major founts, Greek, Hebrew ... were created...
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Incunábulo, impresso com Gótica Rotunda. Andreas de Escobar - Modus confitendi
1495. Impresso em Colónia por Heinrich Quentell, 1495.

Some 1,200 Gothic type founts were used in

Mais tarde, em outro países, identificava-se

both Italy and Germany, and some 700 Gothic

este tipo de letra com Espanha/Portugal. Plantin

type founts in France. Most of Roman types were

chamou a um dos seus tipos góticos Castillane e a

used by Italian printers, while only a small num-

outro, Canon d’Espagne.

ber of German, French and Spanish printers used

No estilo de caligrafar com a Rotunda usa-

Roman type. Printers in England and the Nether-

vam-se muitas abreviaturas e contrações, prática

lands seldom or never used Roman type.»

que transitou para os livros compostos com tipos

No ano de 1500, a Rotunda é um molde anti-

de metal gótico-rotundos. Glifos específicos são

quado, uma letra de gosto marcadamente medie-

usados para assinalar essas abreviações e contra-

val, que aparece numa Europa que já estava em

ções. Por exemplo, o & assinala o Et, o

plena transição para o Humanismo (e para a letra

«um».

û assinala

Romana). Alcançou a sua maior e mais duradoura

Apesar da Itália humanista ter introduzido e

popularidade nos países católicos, conservadores,

favorecido os caractéres humanísticos (a Romana),

mas também floresceu no centro mais moderno da

a Rotunda continuou a ser usada para caligra-

Tipografia: Veneza.

far livros devocionais de luxo, produzidos para

A Rotunda chegou a Lyon, vinda de Itália, em

nobres e ricos comerciantes, até ao século xvii. E

1482, de aí passou ao sul do país e logo a Espanha

continuou a ser usada na impressão com caracté-

e Portugal. Em Portugal e Espanha, a Rotunda

res metálicos, especialmente nos livros de devo-

converte-se no único tipo impresso nos incuná-

ção. Quando a Romana já se tinha imposto como

bulos. É por isso que se encontra – quase exclusi-

letra do Humanismo, a Gótica Rotunda passa

vamente – nas edições incunábulas e quinhentis-

a «letra clerical». É quase óbvio que é esta letra

tas de Espanha e Portugal na época em que os pro-

que vai ser preferida em Espanha e Portugal, defi-

tipógrafos alemães dominavam a jovem «arte de

nindo exclusivamente toda a produção de incu-

ympressom».

nábulos e ficando vigente até 1540-1550. Ínume-
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Comparando Rotundas, tipográficas e manuscritas

Do impressor Heinrich Quell, natural de Colónia e exercendo a profissão de tipógrafo nesta
cidade, conhecemos várias impressões, todas efectuadas com a sua Gótica Rotunda.
Um exemplo: Alanus de Insulis. Doctrinale altum parabolarum mit Kommentar. Köln:
Heinrich Quentell. Note que na imagem mostrada em cima, o texto corrido, composto em
letra pequena, mostra maiúsculas de formas simplificadas. As iniciais, no início de certos
parágrafos, são diferentes: são unciais.

ros incunábulos impressos especialmente na Alemanha, mas também na Itália atestam a alta qualidade de livros compostos e impressos com a Rotunda.
Mas um exame detalhado logo nos revela que existem muitas variantes, especialmente nos detalhes das
formas das maiúsculas. O desenho das minúsculas é
mais homógeneo e uniforme; as diferenças concentram-se no uso, ou não, do s longo, nas formas particulares do g, etc. No meio desta enorme «zoologia»
de caractéres gótico-rotundos, quais foram os usados
em Portugal, por alemães, espanhóis e portugueses?

Impressão de Simmon de Lure
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Comparando Rotundas, tipográficas e manuscritas

Meinard Ungut e N. Polonus, impressor alemão e
polaco, estabelecidos em Espanha. Os E maiúsculas
têm formas diferentes das letras usadas por Valentim
Fernandes.

Impressão de Pedro Brun,
tipógrafo alemão activo em
Espanha.

Antifonário. Manuscrito
castelhano, do século xvi.
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Os livros de
Valentim Fernandes

V

alentim Fernandes, um tipógrafo e
comerciante vindo para Portugal da

Nos incunábulos portugueses
aparece uma forma suigeneris da Gótica Rotunda: é
uma forma mais alta, esguia e
condensada, quase uma
caricatura das bojudas
rotundas. Este desenho de
portada de livro terá sido
inventado por Valentim
Fernandes, o mais produtivo
prototipógrafo activo em
Portugal. Estas letras não
eram impressas com
caractéres móveis de metal,
mas sim com xilogravuras.
Para cada página de rosto,
Valentim Fernandes mandava
confeccionar letras à medida.
O xilogravador,
provavelmente um artista
sem «feeling» tipográfico,
produzia letras pouco
regulares, muitas vezes com formas diferentes,
mesmo as aparecendo na mesma linha. Estas formas
toscas representam uma solução tipográfica pobre;
ao mesmo tempo são uma solução graficamente
apelativa, de grande impacto.
Na imagem: Título xilográfico das Epistoles et
Orationes de Cataldo Siculo, impressas em Lisboa, por
Valentim Fernandes, em 1500.

Morávia, foi hábil em aceder à corte real

portuguesas e obter os favores reais de um monarca que actuava e investia como um novo-rico:
Manuel I, o «Rei Venturoso», também chamado

nandes iria preencher uma importante nova fun-

o «Rei Merceeiro». O Morávo que chegou a Por-

ção na corte — a de «impressor real». Manuel I

tugal em 1494 oferecia algo de especial e valio-

iria ter mais um importante funcionário, como já

so: um know-how ainda mal conhecido em Portu-

o tinham toda uma série de monarcas, príncipes,

gal: a impressão com tipos móveis. Até à data da

papas e bispos: um impressor, na época também

sua chegada, esta tecnologia era essencialmente

chamado «livreiro».

usada pelos Judeus sefarditas, e por alguns poucos
impressores portugueses, trabalhando em sítios

A Vita Christi, 1495

como a vila de Chaves e a cidade do Porto.

Com oficina tipográfica em Lisboa, Fernandes foi o

Fernandes, chegando de Sevilha, não foi para

primeiro a imprimir livros ilustrados em Portugal.

a periferia; escolheu a capital portuguesa para

A Vita Christi é um dos mais importantes incuná-

centro da sua acção. A partir de 1495, e até 1516,

bulos impressos em Portugal. Em quatro volumes

Fernandes obteve privilégios reais de impres-

in-folio impressos em Lisboa, em 1495, por ordem

são, começando por servir a rainha Dona Leo-

e a expensas de Dona Leonor, é considerado o ter-

nor, viúva de João II, de quem foi escudeiro. Fer-

ceiro incunábulo português (depois do Sacramen-
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tal e do Tratado de Confissom (Chaves, 1488 e 89),
— e o primeiro livro ilustrado impresso em Portugal. O atempado pagamento desta grande tarefa

No ano de 1495 Valentim
Fernandes imprimiu, por
encomenda da rainha
Dona Leonor, esposa de
João II, e em colaboração
de Nicolau de Saxónia,
dois volumes in-folio da
Vita Christi de Ludolfo de
Saxónia. Corresponde
deste modo «em cheio» à
necessidade da exaltação
do poder no eixo da
simbólica manuelina
«razão, celebração e
segredo» (compreende-se,
do poder).
Valentim Fernandes
tentou melhorar o aspecto
do livro impresso
agregando-lhe os poucos
elementos decorativos de
que dispunha. Utilizou –
como ainda era prática comum –
muitas abreviações, como o já tinham
feito legiões de monjes nos scriptoria
monásticos, economizando espaço na
sua penosa actividade de copistas.

tipográfica terá garantido a Valentim Fernandes a
«cash injection» necessária para expandir os seus

em curto espaço de tempo executaram quatro edi-

negócios – e as suas actividades tipográficas.

ções, profusamente ilustradas.

A impressão da Viti Christi, em quatro volumes,

Para a impressão dos quatro volumes deste

foi executada em parceria com Nicolau da Saxó-

livro em lingoagem (termo usado para caracteri-

nia, outro impressor alemão que chegara a Portu-

zar o português vernacular), com um total de 1060

gal, vindo de Espanha. O molde desta impressão

páginas (!), Valentim Fernandes comprou papel no

poderá ter sido inspirada em outras prévias, por

estrangeiro e usou tipos móveis do alemão Pedro

exemplo na de Gerard Leeu, feita em 1487 (oito

Brun, tipógrafo activo em Sevilha. A letra maiús-

anos antes da de VF), uma brilhante demonstra-

cula E da Gótica rotunda que usou tem uma forma

ção da excelência dos xilogravadores e protipógra-

que só aparece em Sevilha, nas oficinas de Pedro

fos holandeses.

Brun, de Meinard Ungut e Stanislau Polono, bem

Curiosamente, nas pesquisas e publicações portuguesas sobre a figura e a obra de Valentim Fer-

como na casa de impressão dos Compañeros Alemanes, todos em actividade em 1495.

nandes não tem sido mencionadas estas impres-

O modelo tipográfico e a imposição seguido

sões prévias – um cuidado que teria levado a rela-

também foi o dos livros que imprimiam os tipó-

tivar a suposta excelência do trabalho do Morávio,

grafos alemães em Sevilha e Burgos: letra gótica

que de facto é inferior à dos seus colegas holande-

redonda, algo condensada, razoavelmente bem

ses. Que este livro teria tremendo sucesso, tam-

legível, distribuída por duas colunas, com partes

bém já o tinham demonstrado os flamengos, que

do texto impressas em cor rubra – uma estética de

Gótica Rotunda: apresentação de três fontes digitais / Página 13
livro profundamente enraizada
na cultura tardo-medieval alemã,
flamenga e holandesa, profundamente divergente da nova estética
tipográfica do Renascimento que
já brilhava em Veneza, fomentada
nas oficinas tipográficas de Nicolas Jenson e Aldus Manatius.
Quando

Fernandes

mistu-

rava borduras e tarjas de desenho renascentista com capitulares góticas ornadas, produzia as
mais fantásticas «saladas russas» de estilos antagónicos, misturas eclécticas, híbridos de péssimo gosto. Para obter um vistoso

efeito

nos

fronstipícios,

usando letras altas e muito grandes, Valentim Fernandes recorreu várias vezes a enormes letras
feitas de madeira, irregulares, de
péssima execução artesanal e de
pior qualidade estética.
Contudo,

devemos

salien-

tar que existem notórias diferenças na qualidade tipográfica das
obras que produziu. Quando o
último Judeu foi empurrado para fora de Portugal,
Valentim Fernandes tinha o mercado tipográfico
local à sua conta, só necessitando de controlar os
outros impressores alemães que entretanto tinham
entrado em Portugal.
O segundo livro ilustrado impresso por Fernandes foi a Estoria de muy nobre Vespesiano emperador

No texto corrido da sua composição da famosa Viti
Christi, realizado a duas colunas seguindo as normas
vigentes, Valentim Fernandes usou três corpos diferentes
de letras gótico-rotundas. O tamanho médio foi impresso
a rubro – assim como as inicias, de estilo uncial.
No texto, as citações são assinaladas por uma variante de
texto «bold». Digitalização da FPUL.

da mesma obra numa versão francesa impressa em
Rouen em 1488.

de Roma, que saiu do prelo em Lisboa, em 1496;
as gravuras são de origem alemã. Uma novela de

Relatos de viagens

cavalaria, editada em língua portuguesa. No ano

O impressor e publicista morávio tinha um bom

anterior, quando Valentim tinha imprimido a

«olfacto» para o tipo de obras susceptíveis de ter

Vita Christi, talvez o projecto de edição da Histó-

sucesso no mercado livreiro em Portugal. Foi um

ria de Vespasiano já estivesse em curso, pois é uma

dos primeiros a perceber que, no advento das expe-

espécie de continuação da Vita Christi. Não é por

dições ultramarinas, entraria em moda um novo

acaso que a História de Vespasiano surge no final

tipo de literatura: os relatos de viagens. Em 1502,
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Fernandes deu à luz três relatos: o Livro de
Marco Polo, o Livro de Nicolau Venetto e a
Carta de Jerónimo de Santo Estevão.
O texto do Livro de Marco Polo inicia
com as palavras «Vimos oje coisas maravilhosas». Com este livro, Fernandes iniciou
em Portugal a divulgação impressa de viagens intercontinentais. Na tradução e edição do Livro de Marco Polo, ao qual acrescentou partes de outros textos, Fernandes
pediu a marinheiros portugueses que se
dirigiam para as terras descritas que actualizassem as informações com os seus relatos pessoais.
Fernandes, ao introduzir e editar outros
textos relativos a viagens ao Oriente, soube
inseri-los no contexto do seu mundo real.
No prólogo dedicado a Manuel I, Valentim
Fernandes mostra o seu entusiasmo pelas
viagens portuguesas, das quais beneficiava
como mercador. É o fascínio de «novos e
maravilhosos» descobrimentos de terras
desconhecidas, de outros povos e riquezas que entraram por Lisboa, fazendo deste porto
o novo ponto de escala entre a Europa, a Ásia e a
África. Mais detalhes sobre as fascinantes actividades deste impressor estão formuladas num
documento mais extenso.
Em seguida, as letras que usou, tão características dos incunábulos feitos em Portugal. Mas antes
de apresentá-las, faltará discutir porque não foram

Detalhe dos caractéres usados por V. Fernandes.

usados para modelos de digitalização as fontes
góticas usadas no Sacramental ou no Tratado de
Confissom, incunábulos impressos em Chaves. A
explicação é simples: os tipos de metal usados por
estes protipógrafos estavam tão «estafados», tão
desgastados e deformados, que não permitem uma
digitalização em condições estéticas e técnicas.
As obras impressas por João Gherlinc, em Braga,
por exemplo o Breviarium Bracarense, apresentam
melhor qualidade, mas não foi possivel aceder a
esse incunábulo.

Detalhe dos caractéres usados no Tratado da Confissom.
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Emptor et lector aueto. Diui Thome
Aquinatis in tertio sententiaru[m]
libro interpretatio [et] expositio
sum a Timotheo veronense ... visa
recognita: erroribusq[ue]
purgata:[et] quantu[m] anniti ars
potuit fideliter impressa. - [Venetiis]
: impensa heredum quondam
Domini Octauiani Scoti
Modoetientis : ac sociorum, 11
Octobris 1518]. - 158 f. ; 2º (31 cm).
PTULFL: RES 195. - Pert.:
Biblioteca da Manizola, PTULFL:
RES 195. Obra digitalizada a partir
do original, na Biblioteca da
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.

Por último, mostro a expressão consumada da Gótica Rotunda tipográfica, uma impressão «tardia», datada de 1518, feita em Veneza. Note a
composição com três corpos diferentes de
Gótica e versais capitulares romanas, ornamentadas. Em constraste com os incunábulos espanhóis e portugueses, esta composição é mais regular e luminosa, os tipos
de metal são mais nítidos, e o layout geral
já dá mostras de algo como «bom gosto»
e refinamento. Na portada deste livro, a
Gótica aparece em companhia de versais
romanas...
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¶ mas ajnda tam sobejamente se agraua ha natureza que nom sinte sy ser
ferida nem emferma. jsto
porque apareçem bõas
ourinas boõas augoas.
bõas digestiões. empero
ho enfermo vay a caminho da morte. e por tanto
muytos medicos que em
os enfermos soomente
esguardam as ourinas
superficialmente falam. &
lygeyramente sam emganados.
Prova de composição com a fonte Valentim, usando um trecho
do livro Regimento proueytoso contra ha pestenença, impresso por
Valentim Fernandes em 1496(?)
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Digitalizando incunábulos...

N

um complicado making of the Valentim Fernandes Typefaces foi necessário reunir vários modos de observação

e produção para conhecer e digitalizar a «letra
típica» dos incunábulos portugueses, para obter
uma Gótica Rotunda mais autêntica, mais similar aos originais que as quatro versões já existentes no mercado. Os poucos scans disponíveis online não permitem isolar as letras, para fazer a sua
digitalização directamente; as imagens são pouco
contrastadas e não têm resolução suficiente; contudo, são muito importantes para obter uma ideia
do fluxo e ritmo das palavras compostas.
A consulta dos originais de V. Fernandes foi
feita na Biblioteca Nacional em Lisboa, tendo o
autor que socorrer-se de desenhos feitos à mão, já
que a Secção de Reservados não se permite fotografar os impressos! (será que uma máquina fotográfica digital come as letras dos livros??) O trabalho na BN é sempre dificultado por colaboradores pouco colaborantes. As observações foram
completadas com scans feitos a partir das reproduções existentes nos livros de Artur Anselmo e
Pina Martins. Já que não foi possível obter todas
as maiúsculas do alfabeto, a comparação com a
Gótica rotunda de Ratdolt foi um elemento decisivo para obter todos os glifos.

FD

Gótica Rotunda: apresentação de três fontes digitais / Página 18

TQ
SN
JC
AE

Gótica Rotunda: apresentação de três fontes digitais / Página 19

As fontes digitais «Valentim», «Ratdoldt»
e «Incunabulo» são da autoria de
Paulo Heitlinger, comercializadas
exclusivamente por tipografos.net
Copyright 2007. All rights reserved.

The digital typefaces «Valentim»,
«Ratdoldt» and «Incunabulo» are
copyrighted by Paulo Heitlinger,
and are being sold at tipografos.net
Copyright 2007. All rights reserved.
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