E
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. Poucos tipos de cali-

grafia desenvolveram tantas variedades como a letra
gótica; numa primeira divisão elementar, distinguemse os subgrupos Gótica Librária (textualis formata) e
Gótica Documental (ou documentária).
A Gótica Librária (textualis) foi utilizada em edi-

Uma Gótica Rotunda, impressa. Tipo móvel usado em
Augsburgo, por Erhard Ratdolt. Typ.11:230G Gf T603.
Imagem: Diet Library, Japan.

ções de livros, sobretudo livros de luxo. Mais tarde,
também se lhe deu o nome de «formada» ( formata)

nos manuscritos jurídicos da Universidade de Bologna

porque os primeiros impressores usaram esta letra,

(daí littera boloniensis). A Norte dos Alpes, onde a Tex-

copiada ao estilo (à forma) dos manuscritos da época.

tura dominava nos impressos, a Rotunda tipográfica

A Rotunda é esencialmente de forma redonda, com

só começou a ter um uso frequente a partir de 1485.

um traçado que ainda hoje nos favorece a leitura,

As características mais distintivas da velha Rotunda

já que os glifos não são muito compactados (pelos

italiana, usada em manuscritos dos séculos xiii e xiv,

menos, quando comparados com a Textura). Terá

são o seu traçado marcadamente vertical, combinado

afinidades remotas com a bastante mais antiga letra

com um ductus largo. Os quebrados típico das góti-

Carolina, mas as formas mostram muitos mais angu-

cas aparecem aqui suavizados, os traços finos faltam

losidade e traços mais grossos, menos fluídos. Daí que

quase todos. A letra que permite a identificação fácil

uma Rotunda mostre sempre maior peso visual que

deste estilo é o

uma Carolina.

com dois «andares», com um bojo inferior particular-

a

minúscula da Rotunda, equipado

As Rotundas (redondas), que surgiram na Itália,

mente diminuto e um pescoço pronunciadamente alto

foram a expressão da resistência contra as Texturas,

e esguio, que termina com uma linha fina na sua curva

as esguias letras fracturadas que se escreviam mais ao

para a esquerda, fechando completamente a parte

norte na Europa. Quando vingou a «arte negra», as

superior, e deste modo, produzindo dois bojos. Fácil

oficinas tipográficas estavam equipada com góticas

de reconhecer é também a forma peculiar do g minús-

fundidas em metal. Gutenberg equipou-se com uma

culo, com dois bojos, igualmente. Formas típicas tam-

Textura.
A Rotunda surgiu em Itália, no século xiii, para
contrariar os estilos góticos angulosos preferidos 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 Penín-

bém se observam no r (r minúsculo) e no d (d minúsculo, curto e curvo).

O

estilo gótico rotundo foi incluído em praticamente todos os manuais de ensino de
Caligrafia impressos durante o Renasci-

mento. Basta olhar para os livros-manuais dos gran-

sula Ibérica, de gosto marcadamente tardio-medieval.

des calígrafos e tratadistas italianos Tagliente, Cresci,

Através da expansão colonialista espanhola, chegou

Arrighi e Palatino; em Espanha, veja-se o mostruário

cedo ao continente americano, onde o espanhol Juan

do famoso Juan de Yciar.

Cromberger instalou um prelo no México.

Sob a influência da Rotunda, os puncionistas do

Como variante das letras quebradas, a Rotunda

século x v criaram tipos móveis deste estilo. São notá-

começou por ser escrita em Itália, particularmente

veis os caractéres produzidos pelos protoimpresso-

As fontes digitais «Valentim», «Ratdoldt» e «Incunabulo» / Página 3

res Wendelin Speyer e Nicolas Jenson,
em Veneza, já por volta de 1462, poucos
anos depois do primeiro livro impresso em
Mainz, a B-42. Erhard Ratdolt, que trabalhou em Veneza e em Augsburgo, usou uma
Gótica rotunda muito regular e equilibrada
– veja a reprodução na primeira página.
Konrad Haebler, o famoso erudito alemão que estudou minuciosamente os
tipos móveis dos incunábulos, autoridade
máxima nesta matéria, tira na sua obra
de referência Typenrepertorium der Wiegendrucke a seguinte conclusão: «... 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.»
No ano de 1500, a Rotunda é um molde antiquado,
uma letra de gosto marcadamente medieval, que aparece numa Europa que já estava em plena transição
para o Humanismo (e para a letra Romana). Alcançou

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.

a sua maior e mais duradoura popularidade nos países católicos, conservadores, mas também floresceu no
centro mais moderno da Tipografia: Veneza.
A Rotunda chegou a Lyon, vinda de Itália, em 1482,

época em que os protipógrafos alemães dominavam a
jovem «arte de ympressom».

de aí passou ao sul do país e logo a Espanha e Portu-

Mais tarde, em outro países, identificava-se este

gal. Em Portugal e Espanha, a Rotunda converte-se

tipo de letra com Espanha/Portugal. Plantin chamou

no único tipo impresso nos incunábulos. É por isso

a um dos seus tipos góticos Castillane e a outro, Canon

que se encontra – quase exclusivamente – nas edições

d’Espagne.

incunábulas e quinhentistas de Espanha e Portugal na
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No estilo de caligrafar com a Rotunda usavam-se
muitas abreviaturas e contrações, prática que transitou para os livros compostos com tipos de metal
gótico-rotundos. Glifos específicos são usados para
assinalar essas abreviações e contrações. Por exemplo,
o & assinala o Et, o û assinala «um».

Apesar da Itália humanista ter introduzido e favo-

Os livros de
Valentim Fernandes

V

alentim Fernandes, um tipógrafo e comerciante vindo para Portugal da Morávia,
foi hábil em aceder à corte real portugue-

sas e obter os favores reais de um monarca que actu-

recido os caractéres humanísticos (a Romana), a

ava e investia como um novo-rico: Manuel I, o «Rei

Rotunda continuou a ser usada para caligrafar livros

Venturoso», também chamado o «Rei Merceeiro». O

devocionais de luxo, produzidos para nobres e ricos

Morávo que chegou a Portugal em 1494 oferecia algo

comerciantes, até ao século xvii. E continuou a ser
usada na impressão com caractéres metálicos, especialmente nos livros de devoção. Quando a Romana já
se tinha imposto como letra do Humanismo, a Gótica
Rotunda passa a «letra clerical». É quase óbvio que é
esta letra que vai ser preferida em Espanha e Portugal,
definindo exclusivamente toda a produção de incunábulos e ficando vigente até 1540-1550.
Ínumeros 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?

Detalhe dos caractéres usados no Tratado da Confissom.

O Sacramental mostrado em baixo é uma edição posterior ao
famoso incunábulo: foi realizada em Braga, por Pedro dela
Rocha, em 15 feuereyro 1539, com belos tipos gótico-rotundos.
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de especial e valioso: um know-how ainda mal conheci-

que usou tem uma forma que só aparece em Sevilha,

do em Portugal: a impressão com tipos móveis. Até à

nas oficinas de Pedro Brun, de Meinard Ungut e Stanis-

data da sua chegada, esta tecnologia era essencialmen-

lau Polono, bem como na casa de impressão dos Com-

te usada pelos Judeus sefarditas, e por alguns poucos

pañeros Alemanes, todos em actividade em 1495.

impressores portugueses, trabalhando em sítios como
a vila de Chaves e a cidade do Porto.

O modelo tipográfico e a imposição seguido também foi o dos livros que imprimiam os tipógrafos ale-

Fernandes, chegando de Sevilha, não foi para a

mães em Sevilha e Burgos: letra gótica redonda, algo

periferia; escolheu a capital portuguesa para centro

condensada, razoavelmente bem legível, distribu-

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

ída por duas colunas, com partes do texto impressas

obteve privilégios reais de impressão, começando por

em cor rubra – uma estética de livro profundamente

servir a rainha Dona Leonor, viúva de João II, de quem

enraizada na cultura tardo-medieval alemã, flamenga

foi escudeiro. Fernandes iria preencher uma impor-

e holandesa, profundamente divergente da nova esté-

tante nova função na corte — a de «impressor real».

tica tipográfica do Renascimento que já brilhava em

Manuel I iria ter mais um importante funcionário,

Veneza, fomentada nas oficinas tipográficas de Nico-

como já o tinham toda uma série de monarcas, prín-

las Jenson e Aldus Manatius.

cipes, papas e bispos: um impressor, na época também
chamado «livreiro».

Quando Fernandes misturava borduras e tarjas de
desenho renascentista com capitulares góticas orna-

Com oficina tipográfica em Lisboa, Fernandes foi

das, produzia as mais fantásticas «saladas russas» de

o primeiro a imprimir livros ilustrados em Portugal.

estilos antagónicos, misturas eclécticas, híbridos de

A Vita Christi é um dos mais importantes incunábu-

péssimo gosto. Para obter um vistoso efeito nos frons-

los impressos em Portugal. Em quatro volumes in-folio

tipícios, usando letras altas e muito grandes, Valentim

impressos em Lisboa, em 1495, por ordem e a expen-

Fernandes recorreu várias vezes a enormes letras fei-

sas de Dona Leonor, é considerado o terceiro incuná-

tas de madeira, irregulares, de péssima execução arte-

bulo português (depois do Sacramental e do Tratado

sanal e de pior qualidade estética.

de Confissom (Chaves, 1488 e 89), — e o primeiro livro

Contudo existem notórias diferenças na qualidade

ilustrado impresso em Portugal. O atempado paga-

tipográfica das obras que produziu. Quando o último

mento desta grande tarefa tipográfica terá garantido

Judeu foi empurrado para fora de Portugal, Valen-

a Valentim Fernandes a «cash injection» necessária

tim Fernandes tinha o mercado tipográfico local à sua

para expandir os seus negócios – e as suas actividades

conta, só necessitando de controlar os outros impres-

tipográficas.

sores alemães que entretanto tinham entrado em Por-

A impressão da Viti Christi foi executada em parce-

tugal.

ria com Nicolau da Saxónia, outro impressor alemão

As letras que usou são características dos incuná-

que chegara a Portugal, vindo de Espanha. O molde

bulos feitos em Portugal. Fontes góticas semelhantes

desta impressão poderá ter sido inspirada em outras

foram usadas no Sacramental ou no Tratado de Con-

prévias, por exemplo na de Gerard Leeu, feita em 1487

fissom, incunábulos impressos em Chaves. Mas por

(oito anos antes da de VF).

vezes, os tipos de metal usados por estes protipógrafos

Para a impressão dos quatro volumes deste livro em

estavam tão «estafados», tão desgastados e deforma-

lingoagem (termo usado para caracterizar o português

dos, que não permitem uma digitalização em condi-

vernacular), com um total de 1060 páginas (!), Valen-

ções estéticas e técnicas. As obras impressas por João

tim Fernandes comprou papel no estrangeiro e usou

Gherlinc, em Braga, por exemplo o Breviarium Braca-

tipos móveis do alemão Pedro Brun, tipógrafo activo

rense, apresentam melhor qualidade, mas não foi pos-

em Sevilha. A letra maiúscula E da Gótica rotunda

sivel aceder a esse incunábulo.
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Fonte Valentim, uma Gótica rotunda

abcdefghijklmn
opqrsſtuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQARSTUVXYZ
áàâãäæ,éèê,íìî,çñ,óòôõö,
úùũûü,ýÿ
ĳœﬁflstdode
��!&:;.-,
¶
BNPRL
O acabamento em «vírgula deitada»
é um dos pormenores distintivos das
maiúsculas usadas por Valentim
Fernandes, que as obteve dos seus
colegas alemães a trabalhar em
Espanha.

P
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Fonte Valentim: provas de composição

¶ serenissima Prinçesa e senhora
Raynha Lyanor de Portugal
Vita Xristi Amén. Ordenações do Reyno
impressão de Valentim Fernandez

Original

¶ Regimento proueytoſo
contra ha pestenença.
Fonte Valentim

gratiam sanctis civibus
¶Secunda regula est da
ponendo vnû vel alteruz
¶Tertia regula est ! sem
sit ablatius verbi passivi
ticipiuuz. vt Circa cruce
fumatis omnibus in cruce
Detalhes da fonte Valentim

Detalhe dos caractéres usados por V. Fernandes.
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Fonte Ratdoldt: set de glifos

A BC DEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklnopqrstuvwxyz,
1234567890-áàâã,óòôõ,éèê,ìí,ú
ùû,çﬁ�ﬂﬆ�‘’†‡…–—·:;,-.+&(!)
8pt - 10pt. The Inland Type Foundry, 1894-1911, opened its doors on 2 January 18941 at 217-219 Olive Street in Saint Louis and
for seventeen years it was one of the most successful enterprises the industry had ever known. It was established by three
sons of Carl Schraubstadter (1827-97), who had been one of the owners of the old Central Type Foundry in the same city. The
three sons were William A. Schraubstadter (1864-1957), Oswald Schraubstadter (1868-1955) and Carl Schraubstadter, Jr.
(1862-1947), and they were president, vice-president, and secretary and general manager, respectively, of the new venture. According to Henry Lewis Bullen,3 the Inland Type Foundry probably never would have come into existence if the Central Type
Foundry had not been sold to the American Type Founders Company.

Bq
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Fonte Ratdoldt: prova de composição

Tabule directionũ profectionũ q’ famosissimi viri Magistri Ioannis Germani de
Regiomonte in natiuitatibus
multum vtiles ed. Johannes
Angelus. Augsburg: Erhard
Ratdolt, 1490.
A regularidade e a exactidão da
composição do mestre de Augsburgo
definem os mais altos padrões
tipográficos dos incunábulos tardios.
Comprove nesta folha de Boethius,
Anicius Manlius Torquatus
Severinus. De institutione
arithmetica. Augsburgo: Erhard
Ratdolt, 1488. Quarto. 48 folhas.
Scan: Waseda University Library,
Japão.
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Provas de composição, comparando diferentes Rotundas
Nas quatro seguintes provas de texto foram usadas as fontes Ratdoldt, Valentim, San Marco e Manuscript.
O corpo foi escolhido de forma a obter a melhor comparação possível. Cremos que as fontes agora apresentadas são
as mais fiéis ao padrão histórico definido pelos incunábulos, conservando a quantidade necessária de imprecisões
nas suas formas para simular as irregularidades das impressões antes de 1500. Para a hifenização do texto – uma
Carta de Cataldo Sículo, impressa por Valentim Fernandes – foi escolhida a opção «Catalão»

Cataldus Alphonso Portugaliae principi.
Salutem.

P

osteaquam opus illud ab inuictissi
mo rege, patre tuo, mihi demandatum
praefeceram, fortunatissime prin
ceps, cogitaui mecum quid nam et arguto in
genio tuorum et isti probae indoli iocundum
ac conducibile tali tempore existeret. Duo
potissimum mihi in mentem uenerunt: alte
rum moralis fuit disciplina prouerbiis qui
busdam annotata; alterum uero polite, or
nate, pulchreque dicendi genus. Ex quibus
tum uoluptatem, tum emolumentum aliquid
Celsitudini Tuae futurum iudicaui. Nec non
tui amantissimo patri rem gratissimam fore
arbitratus sum. Quas quidem lucubratiun
culas qualescumque et quantaecumque sunt,
ut nomini tuo sponte dicauimus, ita iussu
tuo infectas adhuc, tibi emisimus ut, donec
reliquum absolueremus, aliquam his princi
piis operam dares; utique tu ipse nullo in
digens interprete a moralibus ad elegantias
te transferres, rursum ab elegantiis ad mo
ralia animum deduceres. Quo fieret ut pau
cis post diebus ex illustri multo efficereris
illustrior. Et quemadmodum ceteros prin
cipes ingenio, moribus atque omnibus ani
mi corporisque uirtutibus excellis, ita bonis
artibus optimisque institutionibus uinceres.
Fac, precor, ne plus curae in te formando ha
buerit natura quam tumet in te ipso expo
liendo, exornandoque adhibueris diligen
tiae. Quod si facies parentibus in primis et
populis non minus fere externis quam tuis
rem periocundam te facturum existima. Me
que ex faustis initiis ad ampliora et ad huius
praecipue operis absolutionem plurimum
excitabis. Vale.

Cataldus Alphonso Portugaliae principi.
Salutem.

P

osteaquam opus illud ab inuictissimo rege, patre tuo, mihi demandatum
praefeceram, fortunatissime princeps,
cogitaui mecum quid nam et arguto ingenio
tuorum et isti probae indoli iocundum ac
conducibile tali tempore existeret. Duo potissimum mihi in mentem uenerunt: alterum
moralis fuit disciplina prouerbiis quibusdam
annotata alterum uero polite, ornate, pulchreque dicendi genus. Ex quibus tum uoluptatem, tum emolumentum aliquid Celsitudini
Tuae futurum iudicaui. Nec non tui amantissimo patri rem gratissimam fore arbitratus
sum. Quas quidem lucubratiunculas qualescumque et quantaecumque sunt, ut nomini
tuo sponte dicauimus, ita iussu tuo infectas
adhuc, tibi emisimus ut, donec reliquum absolueremus, aliquam his principiis operam
dares, utique tu ipse nullo indigens interprete a moralibus ad elegantias te transferres,
rursum ab elegantiis ad moralia animum deduceres. Quo fieret ut paucis post diebus
ex illustri multo efficereris illustrior. Et quemadmodum ceteros principes ingenio, moribus atque omnibus animi corporisque uirtu
tibus excellis, ita bonis artibus optimisque
institutionibus uinceres. Fac, precor, ne plus
curae in te formando habuerit natura quam
tumet in te ipso expoliendo, exornandoque
adhibueris diligentiae. Quod si facies parentibus in primis et populis non minus fere externis quam tuis rem periocundam te facturum existima. Meque ex faustis initiis ad
ampliora et ad huius praecipue operis absolutionem plurimum excitabis. Vale.

Texto corrido, composto com a

Texto corrido, composto com a fonte Ratdoldt,

fonte San Marco LT Std, Adobe

de Paulo Heitlinger, Tipografos.net
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Cataldus Alphonso Portugaliae principi. Salu
tem.

Cataldus Alphonso Portugaliae principi. Salutem.

osteaquam opus illud ab inuictissimo
rege, patre tuo, mihi demandatum prae
feceram, fortunatissime princeps, cogi
taui mecum quid nam et arguto ingenio tuo
rum et isti probae indoli iocundum ac condu
cibile tali tempore existeret. Duo potissi
mum mihi in mentem uenerunt: alterum mo
ralis fuit disciplina prouerbiis quibusdam an
notata; alterum uero polite, ornate, pulchre
que dicendi genus. Ex quibus tum uoluptatem,
tum emolumentum aliquid Celsitudini Tuae
futurum iudicaui. Nec non tui amantissimo
patri rem gratissimam fore arbitratus sum.
Quas quidem lucubratiunculas qualescumque
et quantaecumque sunt, ut nomini tuo spon
te dicauimus, ita iussu tuo infectas adhuc, tibi
emisimus ut, donec reliquum absolueremus,
aliquam his principiis operam dares; utique tu
ipse nullo indigens interprete a moralibus ad
elegantias te transferres, rursum ab elegan
tiis ad moralia animum deduceres. Quo fieret
ut paucis post diebus ex illustri multo efficere
ris illustrior. Et quemadmodum ceteros prin
cipes ingenio, moribus atque omnibus animi
corporisque uirtutibus excellis, ita bonis arti
bus optimisque institutionibus uinceres. Fac,
precor, ne plus curae in te formando habuerit
natura quam tumet in te ipso expoliendo, exor
nandoque adhibueris diligentiae. Quod si fa
cies parentibus in primis et populis non mi
nus fere externis quam tuis rem periocundam
te facturum existima. Meque ex faustis initiis
ad ampliora et ad huius praecipue operis abso
lutionem plurimum excitabis. Vale.

osteaquam opus illud ab inuictissimo rege, patre tuo, mihi demandatum praefeceram, fortunatissime princeps, cogitaui mecum quid nam et arguto ingenio tuorum et isti probae indoli iocundum ac conducibile tali tempore existeret.
Duo potissimum mihi in mentem uenerunt:
alterum moralis fuit disciplina prouerbiis
quibusdam annotata; alterum uero polite, ornate, pulchreque dicendi genus. Ex quibus
tum uoluptatem, tum emolumentum aliquid
Celsitudini Tuae futurum iudicaui. Nec non
tui amantissimo patri rem gratissimam fore
arbitratus sum. Quas quidem lucubratiun
culas qualescumque et quantaecumque sunt,
ut nomini tuo sponte dicauimus, ita iussu
tuo infectas adhuc, tibi emisimus ut, donec
reliquum absolueremus, aliquam his principiis operam dares; utique tu ipse nullo indigens interprete a moralibus ad elegantias te
transferres, rursum ab elegantiis ad moralia
animum deduceres. Quo fieret ut paucis post
diebus ex illustri multo efficereris illustrior.
Et quemadmodum ceteros principes ingenio, moribus atque omnibus animi corporisque uirtutibus excellis, ita bonis artibus optimisque institutionibus uinceres. Fac, precor, ne plus curæ in te formando habuerit natura quam tumet in te ipso expoliendo, exornandoque adhibueris diligentiae. Quod si facies parentibus in primis et populis non minus fere externis quam tuis rem periocundam
te facturum existima. Meque ex faustis initiis
ad ampliora et ad huius praecipue operis absolutionem plurimum excitabis. Vale.

P

P

Texto corrido, composto com

Texto corrido, composto com

a fonte Manuscript.

a fonte Valentim.
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Fonte Incunábulo, um set de minúsculas, com três letras ornamentais

Nos incunábulos
portugueses aparece uma
forma sui-generis 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.

Cõstituycoes & estatutos; uma impressão com a folha
de rosto de estilo muito semelhante às de Valentim
Fernandes, usando toscas letras xilogravadas.

GE O
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Fonte Incunábulo, um set de minúsculas

abcçdefghijklmnoópqr
sßtuúûvwxz …œﬀﬁﬂﬃﬄ, &.

grãmatica pastrane
valentim fernandes
Epistole Ordenações

As letras xilogravadas usadas por Valentim Fernandes
para as páginas de rosto das suas impressões são
semelhantes, mas, nos detalhes, sempre diferentes.
Para realizar a fonte digital «Incunábulo», foram
escolhidas, entre as disponíveis em imagem de suficiente
definição, as mais sugestivas, preservando algumas
irregularidades que definem a «personalidade» desta
forma tosca de letra alta e condensada. Das maiúsculas,
sempre diferentes e complexamente elaboradas, foram
reproduzidas apenas três letras.
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Fonte Incunábulo, um set de minúsculas

A página de rosto da obra Auto dos Apóstolos, impressa por Valentim Fernandes.

Os autos
dos aplos.
( tolos )
Reprodução da página de rosto da obra Auto
dos Apóstolos, impressa por Valentim
Fernandes, usando a fonte Incunábulo
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ars musica
Partituras
medievais
Séculos x-xiii

Exemplo de composição com a fonte Ratdolt.
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o livro
medieval
ilustrado
Exemplo de composição com a fonte Incunábulo
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Hic jacet rana
As fábulas de Esopo

nos livros quinhentistas

Exemplo de composição com a fonte Ratdoldt.

G
loSas
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