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“À conversa com Pedro Amado” 

Transcrição e notas para a aula pública. 

 

 

 

 

Pedro Amado, IPCA, 2005-05-15 

 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons 

Atribuição-Uso Não-Comercial-Partilha nos termos da mesma Licença 2.5 

Portugal. Para ver uma cópia desta licença, visite 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/ ou envie uma carta 

para Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 

94305, USA. 
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Slide 1. (0 mins) 

CAPA 

 

Slide 2. (1 min) 

“A small but growing number of designers and institutions are 
creating typefaces for the public domain. These designers are 
participating in the broader open source and copyleft movements, 
which seek to stimulate worldwide creativity via a collective 
information commons.” 
 
Ellen Lupton 
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Slide 3. (5 min) 

[Web 2.0 video] 

WEB 2.0: THE MACHINE IS USING US 

 

"Web 2.0" in just under 5 minutes. 

http://mediatedcultures.net 

Michael Wesch 

 

This is a slightly revised and cleaned up version of the video that was 

featured on YouTube in February 2007. 

 

I considered releasing it as an "eternal beta" in true Web 2.0 style, but 

decided to let it stand as is and start working on future projects. Many of my 

future videos will address the last 30 seconds of this video (the "rethink ..." 

part). 

 

Quicktime File (96 MB):  

http://www.mediafire.com/?axhbjnmw4yn 

 

This work is licensed under a Creative Commons 

Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. So you are welcome to 

download it, share it, even change it, just as long as you give me some credit 

and you don't sell it or use it to sell anything. I received many more positive 

comments than negative about the song choice (great work Deus!), but if 

you are one of those who does not like the song just download the video and 

change the audio track to your liking. 
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Slide 4. (1 min) 

[cartaz IPCA] 

TYPEFORGE:  

COMO A WEB ESTÁ A MODIFICAR A CRIAÇÃO DE TIPOS 

 

À conversa com Pedro Amado 

IPCA, 2005-08-15 

 

Slides e notas da sessão disponíveis em: 

http://pedamado.wordpress.com 

 

Correcções e sugestões para 

pedamado@gmail.com  
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Slide 5. (1 min) 

[DSC05617.JPG escritório] 

APRESENTAÇÃO 

 

Pedro Amado 
http://pedamado.wordpress.com 
 
Typeforge.net 
http://www.typeforge.net 
 
Designer de comunicação residente no Porto e Assistente Convidado 
no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 
(DeCA) a leccionar Multimédia. 

 

Trabalhou como Técnico Superior de Design na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto (FBAUP) onde obteve a licenciatura de Design de 

Comunicação / Artes Gráficas (2002) e o grau de Mestre em Arte 

Multimédia (2007) com uma tese na “importância dos modelos de 

comunicação emergentes na criação de uma plataforma de colaboração livre 

para o design tipográfico” (disponível aqui). Desde o início da actividade 

profissional que exerce a actividade de Design de Comunicação, Web 

Design e de Formador tendo integrado o Departamento Comercial e de 

Comunicação da Fundação de Serralves. 

 

Tem por objectivo pessoal potenciar a ligação entre a Multimédia Digital e a 

Tipografia tradicional, harmoniosa e funcional de onde surge o projecto 

Typeforge. 
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PÚBLICO 

Foi-me dito que iria encontrar essencialmente estudantes de Design de 

Comunicação e artes gráficas com iniciação à tipografia. A sessão de hoje é 

para aqueles que têm um especial interesse no desenvolvimento de tipos, mas 

espero que sirva de inspiração para que estes e outros estudantes de áreas 

diferentes persigam os seus objectivos pessoais e cresçam enquanto 

indivíduos e profissionais responsáveis na sociedade. 
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Slide 6. (3 mins) 

[7710647_b9985dca84_o.jpg – tipos flickr] 

 

PORQUE É QUE ESTOU AQUI? 

Sou muito bom mentiroso!  
 

Não sou um Type Designer (lá chegarei…) 

Quem devia estar a fazer esta conferência eram: 

 

Type Design(ers) 
Mário Feliciano, Dino dos Santos, Ricardo Santos ou ainda o Rui 
Abreu. 

 

Designers a trabalhar em Portugal, mas aind de referência são a Susana 

Carvalho na Holanda, o Hugo D’Alte na Finlândia e o Miguel Sousa na 

Adobe (Alemanha/NY?) 

[Links, bio e retratos em pop-up] 

 
Pedro Amado 
http://www.typeforge.net 

 

Já que cá estou… Quero aproveitar para tentar inspirar-vos a seguir o que 

melhor se faz no mundo on e off-line. 

 

Como já vos disse, mantenho um projecto pessoal on-line (resultado da 

investigação para a tese de mestrado na FBAUP) chamado Typeforge. Como 

sou extremamente vaidoso, costumo fazer o que se chama de “ego surfing” 

no Google: 
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Slide 7. (2 min) 

[Google home + Gráfico de hits Excel] 

 

EGO SURFING (IE 7) 

 

Pedro Amado:   5 910 resultados.  

4 primeiros reais. 7, 8, 11… referências ao Typeforge. 

 

Typeforge:   4 140 resultados 

6 primeiros reais. Referências 7, 9 e 10. 

  

Ellen Lupton:  86 600 resultados 

Todos reais?... Free Font Manifesto* aparece na 48 

posição (página 5). 

 

Dino dos Santos:  5 160 resultados. 

10 primeiros reais. 

 

Mário Feliciano:  55 000 resultados 

3 primeiros reais. 5ª referência relacionada. 

 

Ricardo Santos:  277 000 resultados (uau… mas…) 

5ª posição real. 

 

Rui Abreu:   10 100 resultados 

7ª posição relacionada 
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Slide 8. [break] 

[Silver surfer] 

Slide 9. (2 mins) 

[imagem da apresentação… no computador] 

 

QUEIMAR PESTANAS… 

Como é que se chega aqui? É claro que as amizades e os conhecimentos 

desempenham um papel, senão o papel mais importante das nossas vidas. 

Mas acima de tudo é o trabalho. Nem sempre foi assim. Para o mestrado foi 

muita bibliografia, leituras, reuniões de orientação, muito choro, riso... 

 

"Até se vai lavar o chão da casa de banho" 
Joan Bolker  

 

Tenta-se tudo... mas às vezes parece que nada dá resultado e nunca saímos 

da cepa torta. Não esperem pelos outros. Agarrem um projecto, o projecto é 

vosso! 

 

Para além da resolução académica (datas, notas...) algo que seja pessoal e que 

fique. No meu caso foi a tipografia, o desenho tipográfico. Não deixar de 

fazer o que queremos, o que temos prazer. Pesquisa e ferramentas livres, 

ajuda e publicação Web. 

 

Convicção que a rede contém tudo! Acima de tudo porque é uma rede de 

pessoas! 
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Slide 10. (4 mins – 4 x 1) 

I HAVE A DREAM… FREE BEER?! [1 MIN] 

Como Martin Luther King, eu tenho um sonho. Aliás, é mais uma previsão 

ou tipo de futurologia – um dia toda a informação será livre e estará 

disponível livremente. 

 

Free software is a matter of liberty, not price. To understand the 
concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer. 
 
Free Software Foundation, Inc. 
 

Não sou o único futurologista ou impulsionador desta tese. Eu próprio fui 

inspirado por criadores e pensadores da área do desenvolvimento de software 

e por pessoas com Welsch (vídeo de abertura). 
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O BAZAR [1 MIN] 

Eric S. Raymond e a Catedral e oBazar 

 

Neste estudo são discutidas duas teorias fundamentais e diferentes estilos – A 

“Catedral”, modelo da maior parte do software comercial versus o modelo do 

“Bazaar” do mundo do Linux (Open Source). Raymond define um conjunto 

de estratégias e abordagens das quais destacamos as mais importantes na 

criação de um projecto de natureza colaborativa. O estilo de 

desenvolvimento de Linus Torvalds – publicar cedo e abundantemente, 

delegar sempre que possível e manter o projecto aberto ao ponto da 

promiscuidade – apareceu como uma surpresa.  

 

Contrariamente ao que se esperava, este estilo de desenvolvimento 

funcionou bem. 

 

Não somos tão optimistas como Raymond quando publicou o ”The 

Cathedral and the Bazaar”, no entanto, não deixa de ser aliciante pensar que, 

no futuro, o modelo Open Source irá fazer parte da vida de cada vez mais 

pessoas que entendem como jogar o jogo de Linus: pessoas que deixam para 

trás a Catedral e abraçam o Bazar.  
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A TRAGÉDIA DOS COMUNS 

Todas as tentativas de explicar o modelo de comportamento cooperativo são 

assombradas pela “Tragedia dos Comuns”, uma metáfora para uma espécie 

de pastos comuns detidos por aldeões que aí pastoreiam o gado. Mas, 

pastorear o gado, degrada os pastos comuns levando a relva e deixando zonas 

lamacentas, que recrescem a sua capa lentamente. Se não houver uma 

politica comum acordada para dar direitos de pastagens, para evitar “sobre-

pastagens”, todos os partidos tentariam pastorear o mais gado possível para 

aproveitar o valor máximo das pastagens. Muitas das pessoas tem uma visão 

do modelo cooperativo assim. A tragédia dos comuns na realidade provém e 

dois problemas interrelacionados – o abuso e uso insuficiente. 

 

Três resultados são esperados da tragédia dos comuns: 
- Um mar de lama 
- Um actor com poder coercivo que imponha o modelo de uso 
(modelo comunista); 
- Os aldeões dividirem o comum em pedaços sustentáveis (direitos de 
propriedade) 

 

Quando as pessoas aplicam este modelo à cooperação Open Source, esperam 

que se torne instável num curto período.  

Parte da resposta para o modelo funcionar reside no facto que as pessoas não 

necessitam meramente de soluções, precisam delas a tempo. Elas mesmas 

envolvem-se com o projecto tornando-se num potencial contribuidor, 

tornando irrelevante o comportamento ocioso de todos os outros.  

 

 



Pedro Amado 2005-05-15 Notas para a sessão “À Conversa com Pedro Amado”, IPCA 13/24 

A VERDADEIRA TRAGÉDIA [1 MIN] 

Mas percebo porque é que as pessoas não aderem, ou não partilham o meu 

sonho. Regra geral os principais gurus do software livre são pessoas brutas, 

mal educadas e com bastante mau aspecto ;) 

 

Richard Stallman (RMS) [retrato] 
 

Agora a sério. Procurem pessoas que partilhem o mesmo objectivo, ou que 

tenham determinação parecida. No meu caso elas vieram ter comigo 

 

Mas não pensem pelo facto de desenvolver software e promover a filosofia 

do Open Source, RMS não ganha dinheiro. É actualmente um dos 

developers mais bem pagos do mundo! É claro que Linus Torvalds, o “pai” 

do Linux também não é excepção. 

 

Linus Torvalds [retrato popup] 
 

Isto porque normalmente as fontes gratuitas na web são terríveis… Mesmo?  
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Slide 11. (3 min) 

[video de navegação web] 

 

Pesquisa no Google por “free fonts” devolve nada mais nada menos do que 

3.690.000 resultados! De certeza que no meio destas todas existem algumas 

interessantes… 

http://www.1001freefonts.com/ 

http://www.dafont.com/ 

http://www.urbanfonts.com/ 

O que acontece é que a maior parte destas fontes são mesmo terríveis… mal 

acabadas, crasham o Sistema Operativo e/ou a aplicação em uso, faltam 

acentos, kernings, numerais, estão mal espaçadas, não têm caracteres 

alternativos, não estão optimizadas para impressão… 

 

O que fazer  recorrer a sites especializados tal como portais, blogs e fóruns. 

Manter um olhar atento, investir, persistir. O conhecimento de algumas 

fontes, ou recursos livres, gratuitos ou de baixo custo aparece. 

 

Typebase 

http://www.typebase.com/ 

Typophile 

http://typophile.com/ 

I Love Type Workshop 

http://www.typeworkshop.com/ 

Typeforge  

http://www.typeforge.net/cms 

(Ver a secção de links - a actualizar depois dos recentes abusos) 
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Slide 12. [break] 

[Type crimes… hellvetica ou ainda Comic sans… ban Comic sans…] 

Slide 13. (2 min) 

[DSC05545.JPG Fallon] 

GIVING BACK, FALLON STYLE 

O poder de uma ideia: a partilha do conhecimento! 

Nas palavras (e imagens) dos Fallon, 75% de todo o conhecimento está a ser 

veiculado por uma única empresa. 

 

Novas regras da sociedade global: 
Controlo      Influência 
Dizer     Fazer 
Mensagem    Conteúdos 
O que NÓS queremos   o que os UTILIZADORES querem 
Sério     Divertido 

 

O que vos estou a tentar passar, e o que tento oferecer com o Typeforge é: 

• Um sentimento, uma ideia e não uma mensagem; 

• Mostrar e não descrever; 

• Ensinar e não entregar um produto acabado. 

• Fazer a ponte entre a tecnologia (software)  

e o desenho (design). 
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Slide 14. 

[Creative Commons] 

NOVOS PARADIGMAS DE CRIAÇÃO E PARTILHA DE 

CONHECIMENTO 

Creative Commons, Blogger, Wikipedia, Flickr, Youtube, Myspace, Twitr, 

Pownce, Scribd,… 

 

Licenças (EULA) 
Creative Commons; 
GNU-GPL; 
SIL Open Font Licence 
Licenças comerciais (Adobe) 

 

Por um lado, geramos conteúdo. Por outro, somos responsáveis pela criação 

e utilização desse conteúdo. As ferramentas existem, são acessíveis a todos, 

está na hora de começar a criar conteúdos de qualidade. 

 

É da nossa fomentar a criação destes, incentivar a partilha de conhecimento. 
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Slide 15. 

[Printscreen Fontforge com a fonte aberta e Type Specimen?] 

[Vídeo de navegação nestes sites] 

RECURSOS ON-LINE 

Algumas fontes gratuitas, livre e recursos 

 

Gentium 

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=Gentium 

 

Deja-vu 

http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

 

Linux Libertine 

http://linuxlibertine.sourceforge.net/Libertine-EN.html 

 

Open Font Library 

http://openfontlibrary.org/ 

 

Typeforge, 

Jan Gerner,  

House,  

Fontshop, 

Raph Levien, 

Dino dos Santos, 

Eduardo Recife… 
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Slide 16. 

[vídeo utilização www.typeforge.net] 

O PROJECTO TYPEFORGE 

O projecto materializou-se em Setembro de 2005 como complemento 

experimental à presente investigação de mestrado. 

 
O projecto Typeforge – Open Source Collaborative Type Design 
(Design Tipográfico de Fonte Aberta). É um website que surge como 
implementação de uma plataforma on-line de colaboração em regime 
aberto (open source) para a criação, discussão e aprendizagem de 
Design Tipográfico.  

 

Assim, a investigação apresentada que tem por título - Explorando o Bazar 

Tipográfico - é uma viagem pelo universo de produção e criação tipográfica 

que tem por base uma investigação nos actuais modelos de comunicação e 

colaboração on-line. É um projecto que ainda se encontra em pleno 

desenvolvimento*, mas que tem vindo a dar provas da sua relevância e 

validade na comunidade Tipográfica – Lupton, Freashmeat, OSPublishing, 

Open Source Library, Ontario… 

http://www.typeforge.net 

Nem sempre foi assim - 2 versões anteriores, estáticas... 

Necessidade de aprender tecnologias dinâmicas Web 

Necessidade de aprender desenho tipográfico 

Publicar documentos e gerar discussão, fomentar a participação 

Interesse relativamente egoísta, mas se existirem pelo menos 50 pessoas 

como eu no mundo... 
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Slide 17. 

[vídeo de manipulação de fontes com o Fontforge] 

OPEN SOURCE TYPE DESIGN  

Desenvolver fontes completas usando a ferramenta gratuita Fontforge, e 

Documentos de Design sobre como desenhar tipos desde o esboço até à 

finalização da fonte tem sido a preocupação central do projecto. Pretende-se 

que toda a gente envolvida possa aprender mais sobre tipografia e desenho 

tipográfico num método colaborativo. 

 

Resultados processuais, Nível de participação e interesse. 

 

Obsessão pessoal 

Interesse no Open Source (Firefox, Filezilla, Gimp, Thunderbird...) 

Perpetuar o conhecimento no domínio público (Creative Commons, 

OpenCourseWare...) 

Não limitar ninguém, a não ser pela preguiça... 

Haverá necessidade de complicar mais? Estas ferramentas são o ideal para a 

aprendizagem. 
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Slide 18. 

[estatísticas até à data] 

VALIDAÇÃO E INTERESSE 

Estatísticas e Inquéritos - conheçam o vosso público. 

 

2063 Utilizadores registados 

531 Downloads efectuados (886 no total) 

(5579 / 7208 da Linux Libertine) 

 

  Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors

Total 163,707 74,202 69,032 5,170 

Average 40,927 18,551 17,258 1,293 

 

Year Page Loads Unique Visitors
First Time 

Visitors 

Returning 

Visitors 

2008 22,661 11,681 10,958 723 

2007 77,131 35,889 33,569 2,320 

2006 57,450 24,701 22,803 1,898 

2005 6,465 1,931 1,702 229 
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Slide 19. [2 mins] 

[Imagem do Maeda OFFF 2007] 

 

MANIFESTO PESSOAL 

 

“Um bom projecto nasce da necessidade de ‘coçar uma comichão’ 
pessoal do 
criador […] Tendo a atitude certa, os problemas interessantes 
arranjam maneira de nos encontrar” 
 
Eric Raymond 

 

Não se preocupem. Sejam verdadeiros para vocês mesmos. Eu sei que parece 

um pouco de filosofia Zen, mas como expõe John Maeda (OFFF 2007): 

 

1. Pensem; 

2. Criem; 

3. Eduquem; 

 

Mas acima de tudo: 

4. Tenham prazer no vosso trabalho. 
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Slide 20. [break] 

[Debbie Millman] 

Fazendo minhas as palavras da Debbie Millman, lembrem-se de que 

podemos falar de fazer a diferença, fazer a diferença, ou ainda podemos fazer 

ambos! 
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Slide 21. 

Breve introdução ao processo de trabalho com o Fontforge. 

Ambiente de trabalho, Desenho, Criar e Importar, Exportar 

Importar para o programa (unidades EM) 

 

Formatos 
Hints 
Referências (modularidade e diacríticos) 
Layers 
Baselines 
Font View 
Outline Glyph View 
Metrics View  
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Slide 22. 

LINKS E LIVROS 

 

Fontforge: 

http://fontforge.sourceforge.net/overview.html 

 

Fontographer: Type by Design 

http://members.xoom.alice.it/dtp/papers/type_by_design/manuale.htm 

 

Página do Blog: 

http://pedamado.wordpress.com/livros-recomendados/tipografia/ 

 

Fonts & Encodings Yannis Haralambous... 

Best Price $29.99  or Buy New $53.50 

 

 

Um apanhado excelente do estado actual do desenho e implementação de 

fontes digitais… 

 

Designing Type Karen Cheng 

Best Price $15.95 or Buy New $20.80 

 

 

O livro essencial para quem se vai dedicar ao desenho de tipos 

Slide 23. 

COSTAS - FIM 


