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A família tipográfica Spacewalk surge no contexto de um workshop de desenho de letras com aparos, 

com o objetivo de criar um tipo de letra sem serifas para display. Cedo optamos por um desenho vertical 

com bastante influência geométrica e de formas curvas e fomos explorando variações para cada letra. 

Como sugerido no workshop, começamos pelas letras H, O, R, G, S, A e W, e a partir daí fomos definindo 

a estrutura do tipo de letra. 

 

Explorando a nova tendência das variable fonts, optamos por fazer uma versão bold e uma versão 

condensada do tipo de letra, pois achamos que isto nos daria versatilidade no contexto de uso para 

display. 

 

Assim que tivemos uma estrutura bem definida e consensual do grupo, dividimos cada instância por um 

membro, ficando a Andreia responsável pela versão condensada, o Rafael responsável pela versão 

regular e o Tiago responsável pela versão bold. 

  

Conceptualmente aproximamos o tipo de letra da temática do espaço (galáxia/universo/futurismo), no 

qual temos uma estrutura geométrica bastante sólida e, em simultâneo, ajustada oticamente, tendo 

também optado por soluções mais alternativas, como o A totalmente redondo, o traço horizontal do H 

abaixo do centro e a perna do R e do H não ser recta e acabar com um detalhe mais decorativo. Este tipo 

de nuances permite criar uma personalidade mais alternativa ao tipo de letra, que se encaixa neste 

ambiente de espaço e futuro - não de um futuro muito rígido, mas sim de descobrimento e exploração, 

até podendo ser levado para um ar mais cómico como na ficção científica dos anos 1940 (como na 

Astounding Magazine de 1940). 

 

Juntamos a este conceito a ideia de espaço geométrico, onde temos letras muito condensadas que 

apresentam texturas interessantes. Chegamos ao nome de Spacewalk, pela ligação com o espaço e 

mutabilidade da letra. 

  

O desenho digital do trabalho foi feito no Glyphs de forma faseada, para permitir que todo o grupo 

pudesse trabalhar em simultâneo, havendo sempre a necessidade de avançar a versão Regular e 

 

 



 

partilhar o ficheiro continuamente. Apesar das diversas mudanças e correções que foram sendo feitas, 

uma das questões mais importantes foi o redesenho da letra “O” (o que implicou mudar todas as letras 

curvas), visto que o “O” geométrico parecia demasiado quadrado aos olhos. Para isto, nas letras curvas 

usamos traços verticais que não são totalmente retos e permitem curvas suaves nos cantos, o que, no 

contexto das restantes letras, continua a parecer reto. Outra dificuldade verificou-se nas letras 

diagonais, uma vez que tínhamos algumas letras muito curvas e outras muito retas. À medida que todas 

as letras foram sendo desenhadas, conseguimos ver os elementos que faziam sentido repetir neste 

sistema e uniformizar tudo.  

 

À medida que as letras foram sendo mudadas, o sidebearing também foi sendo ajustado e, mais tarde, 

usamos o H como medida antes e depois de cada letra para assegurar que todas tinham um bom 

espaçamento. Para tratar do kerning, usamos listagens de palavras com pares de kerning, tendo-se 

verificado os maiores ajustes no caso das letras diagonais como Y, V e W, sendo que nas restantes houve 

alguns ajustamentos pontuais em pequena escala. 

 

Na versão Condensada da fonte o maior problema com que nos deparámos foram as diagonais, pois 

sendo uma versão mais apertada as letras como o V, W, M, N, X e Y ficavam com um grande peso no 

encontro das linhas diagonais com as verticais. A solução passou por mudar a espessura em algumas das 

diagonais e/ou juntar as formas e mexer nos pontos que as uniam e descer ou subir conforme a 

necessidade, fazendo assim um ajuste visual e dando uma melhor legibilidade e conforto à letra. 

  

No que diz respeito à versão bold, um dos principais problemas esteve relacionado com as curvas 

superiores e inferiores das letras mais arredondadas, pelo facto de não ser possível a adição de mais 

pontos do que os presentes na versão regular. Outra dificuldade prendeu-se com as traves diagonais das 

letras, uma vez que se estas fossem aumentadas proporcionalmente, como foi feito no resto da letra, 

iriam ficar demasiado densas, perdendo-se a perceção da letra. Assim, as traves possuem uma 

espessura ligeiramente inferior e, em alguns casos, o ângulo de inclinação também foi alterado. A letra 

G, em particular, exigiu um cuidado especial no que ao queixo diz respeito, tal como verificado no caso 

das diagonais, também este não cresceu nas mesma proporção da restante letra. Também o contorno 

interior levantou alguns problemas que colocavam em causa a legibilidade das letras, situações que 

foram resolvidas através de pequenos ajustes óticos. 

  

 

 



 

Numa iniciativa de experimentação e curiosidade, foram desenhadas umas letras minúsculas, 

geométricas e simples, não destinadas a textos muito longos, para permitir o uso do tipo de letra em 

detalhes mais técnicos e nas informações complementares. 

  

Quanto à apresentação do tipo de letra, optamos por criar um specimen desdobrável e um site web 

complementar. O specimen é composto pelo lado exterior e interior, sendo que o exterior apresenta 

melhor o conceito espacial, fazendo um jogo de formas com a metade do “S” que liga a capa à 

contracapa e quando o desdobrável está aberto faz a ligação entre páginas. O exterior apresenta 

também as características da letra, de um modo mais visual do que descritivo, assinalamos em cada 

letra o que torna o tipo de letra como um todo distinto. O interior apresenta uma breve descrição e uma 

grelha que ilustra a versatilidade das variables fonts, tanto para a variação bold como para a condensada 

há páginas com composições tipográficas que usam apenas estes estilos e palavras relacionadas com os 

mesmos. Há uma página que apresenta uma lista de palavras-chave, ilustrativas dos contextos de uso do 

tipo de letra e o interior termina com uma composição tipográfica em duas páginas que mostra como os 

diferentes estilos convivem em conjunto. 

  

Achamos que se justifica um site devido ao carácter tecnológico/digital da letra e à sua mutabilidade, 

permitindo explorar as questões de variable font e outras composições mais experimentais. 

Microinterações e pequenas animações em mudanças de estado (ie: quando tenho um rato sobre o link) 

são situações que exploramos nas quais a font variável contribuem para uma transição suave e dinâmica 

entre estilos. O site divide-se em 3 categorias abstratas e a página de download que também apresenta 

uma descrição do tipo de letra. A categoria “Spacial” serve para mostrar o tipo de letra sem mais 

distrações, onde se pode configurar o texto a ser demonstrado e as várias características variáveis, 

sendo que são apresentados fundos relacionados com o espaço para dar ambiente, estes podem ser 

escurecidos pelo utilizador para que o foco fique apenas na letra. A categoria “Spacious” tem o 

propósito de mostrar como a letra convive com o espaço, aqui o utilizador pode configurar uma grelha 

pela qual são dispostas as letras e inclusive ativar uma animação que vai alternando de letras 

automaticamente permitindo ver diferentes combinações de um modo dinâmico. A terceira categoria 

“Spaceless” pretende ilustrar a infinidade do espaço e as múltiplas utilizações que o tipo de letra pode 

ter, é nos apresentado um fluxo de letras que se vão aproximando da câmera como num campo de 

estrelas, os vários modos display permitem, para além de letras, ver palavras e elementos que simulam 

pontos de interesse na interface dum mapa dando nos a sensação de embarcar numa viagem espacial 

sem fim. 

 

 



 

 

O site pode ser consultado, no browser Google Chrome em: 

http://www.alunos.ipca.pt/a15918/spacewalk/  

 

Andreia Roque (15920) 

Rafael Silva (15918) 
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