
0
versAl Visigótica

A Versal Visigótica preenche 
uma lacuna no repertório 
tipográfico internacional. 

Padrão de letra vigente (só) na 
Peninsula Ibérica desde a época 
visigótica, com influências da 
cultura tardo-romana e bizantina, 
usado até à Idade Medieval. A 
Versal Visigótica foi profusamente 
usada, primeiro, em inscrições 
sobre pedra; depois em 
manuscritos. Entre os scriptoria 
medievais que usaram este tipo 
de letra, salienta-se o Mosteiro de 
Santa Cruz em Coimbra.

The visigothic Versal is an 
historic rarity. A capital letter 
display script with long slender 
forms, mixed with round forms. 
Visigothic script originated 
in the Visigothic kingdom in 
Hispania (today’s Spain and 
Portugal). The Minuscule, which 
exists both in book-hand and 
cursive versions, was used from 
the late 7th century until the 
13th century, first in Visigothic 
Iberia, and then in the Christian 
kingdoms.
In Portugal, the Visigothic versal 
was used in scriptoria such as the 
one of the Mosteiro de Santa 
Cruz, in Coimbra.
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IMPeRATORUM
A fonte digital Imperatorum é semelhante 

ao padrão caligráfico dos manuscritos 
ibéricos do século x e xi. Inclui versais, 

um jogo de letras ligadas e um jogo de 
versaletes, que têm aproximadamente um 
quinto da altura das versais longas, usadas para 
letrinas do documento. 

A bundam as formas de letras ligadas 
e sobrepostas, por exemplo, o NA. O 
primeiro glifo tem o nome de «chrismon».

Esta fonte foi processada a partir das «Actas do 
Concílio de Caledónia de 451», um fragmento 
de finais do século x, recolhido no Arquivo 
Distrital de Viseu. Proveniência desconhecida.



IMPERATORUM
?AÁÀÂÃÄBbCcDEe 
ÉÈÊËFGHIíìJKLlMm 

NnOóòÕÖPQR.STtUúùÜVWXYÝZ
ÆœŒfi����fl�TO

aábcdeéfghiíjklmnoópqrstuúv
wxyz versaletes

Imperatorum: uma letra versal visigótica, 
vigente na Península Ibérica.



AÁÀaáâBbCcDEe
ÊÉÈFGHIíìJKkLlMm 

NnOÓòPQR.STt
UúVWXYdZÆçÇ

ÃÆBELOLIŒfidi���fl���
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz versaletes

Visigótica Isidoro: uma letra versal 
visigótica vigente no Mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra.

A fonte digital aqui mostrada está 
baseada nas versais decorativas 
contidas no manuscrito «Santa 

Cruz 17», guardado na Biblioteca 
Municipal Pública do Porto. Trata-se de 
um manuscrito contendo uma cópia das 
Etymologiæ de Isidoro de Sevilha, uma 
cópia datável para o século xii.

ViSigOtIcA ISidOro



Visigótica Isidoro: uma letra 
histórica, vigente no scriptorium do
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 
As serifas desta Versal Visigótica 
tardia são finas e elegantes. Um 
traçado distinto e de rara estética.
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Visigótica Isidoro: uma letra vigente no scriptorium do
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

LIBEr
EtymologiAe 
TEsauruS

O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra foi 
fundado em 1131. Teve o apoio papal e dos 
primeiros reis de Portugal. Funcionou 

nas suas dependências uma «escola» para 
os monges, possuía uma grande biblioteca 
e um importante scriptorium. Alguns dos 
códices aí produzidos (ou aí guardados) 
estão hoje guardados na Biblioteca Pública 
Municipal do Porto. Afonso Henriques 
usou este scriptorium como uma espécie de 
chancelaria régia. 

T he Monastery of the Holy Cross in 
Coimbra was established in 1131; it had 
the support of the Pope and by the 

first kings of Portugal. A school for monks 
functioned in its buildings, which contained 
a great library and an important scriptorium. 
Some codici produced there are now kept in 
the Municipal Public Library of Porto. One 
of them, Santa Cruz 27, was used as the basis 
for the font presented here. This manuscript 
is a copy of the Etymologiae by Isidore of 
Seville.
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IMPerAtor
Monarquia Visigoda na Península ibérica

Imperatorum: exemplo de aplicação.



A BAsíLicade
MérTOLA

Imperatorum: exemplo de aplicação.



Isidoro de
Sevilha

BeATUS
dA cATa
lunha

arte medievalnosPirinéus

Imperatorum: exemplos de aplicação.



in hoc signo 
?

Imperatorum: exemplo de aplicação.

Imperatorum é uma fonte 
digital de Paulo Heitlinger.
Copyright 2008. Todos os 
direitos reservados.
Mais informações em www.
tipografos.net/fontes Paleocristianismoem portugal
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ViSigOtIcA ISidOro
Visigotica Isidoro: Fonte digital OpenType, 
Uma fonte de Paulo Heitlinger. PVP: 19 Euros.

viSigOtIcA imperatorum
Imperatorum: Fonte digital OpenType, 
Uma fonte de Paulo Heitlinger. PVP: 19 Euros.
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ViSigOtIcA sUmnole
Visigotica Sumnole: Fonte digital OpenType, 
Uma fonte de Paulo Heitlinger. PVP: 19 Euros.

À venda em www.tipografos.net

VISIGOTICA ASTURIANA
Visigotica Asturiana: Fonte digital OpenType, 
Uma fonte de Paulo Heitlinger. PVP: 19 Euros.

VISIGOTICA,ARCAICA
Visigotica arcaica: Fonte digital OpenType, 
Uma fonte de Paulo Heitlinger. PVP: 19 Euros.


