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[Fig. 2] Robin Fior, Harrow, 1951
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[Fig. 3] Robin Fior, Harrow, 1952
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[Fig. 4] Robin Fior, Cais das Colunas, 1976
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[Fig. 5] Robin Fior, AR.CO, 1976
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[Fig. 6] Robin Fior e Tereza Seabra, AR.CO, 1980
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[Fig. 7] Robin Fior e Tereza Seabra, AR.CO, 1980
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Resumo

O presente estudo debruçou-se sobre a praxis e a teoria no design gráfico de Robin 
Fior, na perspectiva de entendermos os aspectos que as caracterizavam. Alicer-
çada na sua biografia, a tese foi dividida em duas partes, uma primeira dedicada 
ao percurso de Fior em Inglaterra – onde iniciou a sua actividade profissional e 
viveu até 1973 –, e uma segunda, alusiva ao rumo seguido em Portugal – onde 
viveu e trabalhou até ao final da sua vida. Com esta divisão intentámos perceber 
de que modo as vivências profissionais em ambos os contextos determinaram a 
sustentação teórica e as características materiais da sua obra gráfica.

Analisámos depois, em cada um dos países, as principais obras criadas por Ro-
bin, com vista a podermos então caracterizar a sua praxis, e procurámos sempre 
basear essa análise, nas suas ideias sobre design, tendo tomado como base as 
suas próprias palavras e muitos dos inúmeros artigos que escreveu.

Depois de percebidos os aspectos que caracterizavam a praxis e as ideias de Ro-
bin, tentámos compreender ainda o papel que desempenhou como autor gráfico 
nos dois contextos onde viveu. Constatámos que este designer deixou em ambos 
um legado, que é visível nos elogios que lhe prestam a maior parte dos que com 
ele conviveram, tanto como pensador como, e sobretudo, no que diz respeito sua 
actividade como designer gráfico e que estão patentes nos muitos tributos que 
lhe foram prestados após a morte. Todos eles vão de encontro ao que se analisou 
e procurou defender nesta tese. 

Palavras-chave

ROBIN FIOR · DESIGN GRÁFICO · DESIGN GRÁFICO INGLÊS · CAMPANHA 
PARA O DESARMAMENTO NUCLEAR · PRAXIS
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Abstract

The present study is concerned with the theory and praxis of Robin Fior’s graphic 
design and aims at understanding its main distinctive features. 

Based on his biography, the dissertation has been divided in two parts: the first 
devoted to Fior’s career in England - where he started his professional activity 
and lived until 1973 - and the second, in Portugal where he worked and lived for 
the rest of his life.  This division was intended to gain a better understanding of 
how professional experiences in both countries have shaped the theoretical foun-
dations and material features of his graphic work. 

We have thus analysed the major works created by Robin in every country in 
order to be able to characterise his praxis, always seeking to found this analysis 
on his ideas about design based on verbatim quotations selected within the nu-
merous articles he wrote. 

Once Robin’s praxis and ideas were understood, we tried to shed light on his role 
as a graphic author in the two contexts where he lived.   We have realised that 
this designer has left an important legacy in those countries, both as a thinker 
and mainly as a graphic designer, which is evidenced in the words of praise from 
those who have known him personally and in the numerous tributes paid to him 
after his death.  What’s more, they are all in line with the analyses and assump-
tions in the present dissertation.   

Key words

ROBIN FIOR · GRAPHIC DESIGN · BRITISH GRAPHIC DESIGN · CAMPAIGN 
FOR NUCLEAR DISARMAMENT · PRAXIS
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Neste trabalho optámos por utilizar alguns procedimentos que consideramos de 
utilidade esclarecer:

Surgem ao longo da tese nomes assinalados com um asterisco (*), que remete 
para o Apêndice de Autores, apresentado em anexo, onde se aprofundam os cur-
rículos de alguns autores mencionados; termos com dois asteriscos (**), por se-
rem específicos da linguagem do design e da tipografia, que remete para o Glos-
sários de Termos, apresentado na última parte do trabalho; e nomes de fontes de 
letras com três asteriscos (***), que remete para o Glossário de Fontes, onde se 
contextualiza de forma mais aprofundada as especificidades de cada uma das 
fontes mencionados ao longo da tese.

Nas notas de rodapé optámos por abreviar as referências às entrevistas feitas a 
Robin Fior, que serão designadas doravante por ERF (abreviatura para Entrevista 
a Robin Fior), que serão seguidas da data em que foram realizadas.

As traduções de textos citados no decorrer do trabalho, são da nossa responsabi-
lidade.
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1.1 A razão da escolha do tema e a forma como foi abordado

As ideias e a praxis de Robin Fior, formam o corpus analisado neste trabalho. 
Devem ser encaradas como uma tentativa de pôr a descoberto as questões 
estéticas, sociais e políticas que constituíam a base da forma de pensar e 
projectar de Robin, e de modo a perceber como as utilizava para construir o seu 
trabalho. Estas questões serão analisadas ao longo desta tese de acordo com o 
nosso entendimento prático dos problemas e processos de design, mas tendo 
sempre em vista situar o papel do design de Robin nos variados contextos em 
que operou.

O interesse pela obra de Fior consolidou-se durante o período de dois anos em 
que  trabalhámos com ele no seu atelier na Rua do Ferragial. Através desta ex-
periência percebemos que os seus artefactos gráficos eram o resultado de uma 
abordagem que privilegiava o conteúdo, além de serem igualmente originais em 
termos tipográficos, simbolizando aquilo que podemos designar como o avant 
garde versus o mainstream. 

Com efeito, depois de uma observação atenta do seu modus operandi, considerá-
mos fazer sentido desenvolver uma investigação académica, sabendo de ante-
mão que iria implicar uma rigorosa contextualização social, cultural, política e 
gráfica da sua obra. Tínhamos percebido, através do convívio tido com Robin de 
que, para além das questões intrínsecas, ao seu design, o seu trabalho tinha sido 
afectado por inúmeras outras questões, filiações políticas, revoluções, pelos livros 
que leu, pelo contexto cultural, por ideologias, booms económicos, circunstâncias 
felizes e menos felizes, inovações tecnológicas, e, evidentemente, por escolhas 
pessoais como a de ficar a viver em Portugal, onde voltou a encontrar o amor.

Atribuímos inicialmente as virtudes do seu trabalho ao facto de ter nascido e ini-
ciado o seu percurso profissional em Inglaterra, uma nação influente em matéria 
de design gráfico desde meados dos anos 60. Rapidamente iríamos descobrir que, 
da mesma maneira que nos anos 20 modernistas como Rodchenko* (1891-1956), 
El Lissitzky* (1890-1941) e Lázló Moholy-Nagy*  (1895-1946) ultrapassaram de 
forma absolutamente livre as fronteiras do design gráfico, também Robin o fez, 
sobretudo no campo das actividades políticas e para organizações pacifistas e de 
protesto, onde o seu comprometimento pessoal o fez transcender as barreiras e 
começar a desenvolver uma linguagem revolucionária própria.

Também nos mereceu especial atenção o cuidado e o envolvimento de Fior na 
construção dos seus projectos de design gráfico e o seu comprometimento com o 
significado da palavra escrita nos seus grafismos, e a forma como os seus projectos 
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extrapolavam as tendências correntes, tanto nos contextos que conheceu em Ingla-
terra como, depois, em Portugal.

Partimos então, para a análise da sua obra, que foi estabelecida de acordo com as 
perspectivas que a sustentavam. Na base do nosso objecto de estudo estiveram as 
qualidades conceptuais, formais, físicas e materiais dos seus objectos e as respec-
tivas técnicas e processos, e a sua respectiva descrição sistemática, procurando, 
desta forma, contribuir para um conhecimento mais profundo da sua obra gráfi-
ca, que se nos desvelou de forma absolutamente natural, em virtude de ter sido 
sempre determinada pelos seus requerimentos sociais.

Procurámos ainda compreender os aspectos que guiaram a actividade de Fior 
como docente nos dois contextos em que viveu, e pôr a descoberto as suas ideias, 
explanadas nos inúmeros textos teóricos que escreveu ao longo da sua vida, com 
acentuada regularidade a partir da década de 90 e, até praticamente pouco antes 
da sua morte, que lamentavelmente aconteceu antes desta tese ser concluída.

1.2. O processo metodológico

A primeira parte da pesquisa para o nosso trabalho teve início com base na ne-
cessidade de entender as particularidades da época em que Robin Fior nasceu e 
iniciou a sua actividade profissional, o contexto inglês no período compreendido 
entre 1935 e 1973. Foi na demanda de um melhor entendimento dessa época e da 
descoberta dos projectos desenvolvidos nesse período e de perceber o papel de 
Fior nesse processo que a nossa investigação começou.

Na construção deste estudo monográfico, delimitar o corpus foi uma tarefa árdua, 
em virtude da sua extensão temporal e, dada a diversidade de projectos, que 
obrigaram a cruzar conceitos, métodos e teorias, de outras áreas disciplinares 
como a linguística, a história da arte e a semiótica, para melhor podermos enten-
der a sua filosofia e praxis. Para além de que houve a necessidade de importar 
conceitos ingleses, sobretudo tendo em conta que as problemáticas e o entendi-
mento do design gráfico eram diferentes em Inglaterra e Portugal, onde Robin 
passou a viver desde 1973.

No início, sentimo-nos intimidados com a quantidade e variedade de projectos, e 
de diferentes contextos, com os quais nos teríamos que familiarizar. Uma indicação 
da heterogeneidade do campo que escolhemos, residia na multiplicidade de as-
suntos que cobria, desde o design para actividades políticas, culturais, comerciais, 
industriais, editoriais e sinalética, que tinham a particularidade de terem sido 
desenvolvidos em dois contextos histórica e geograficamente diferentes.
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Outra questão que nos levantou dúvidas foi atribuir uma ordem a essa quantida-
de de assuntos e, neste processo, alguns foram considerados centrais, enquanto 
outros foram abordados de forma menos aprofundada. Para além de que, enten-
der a praxis de Robin implicava ainda perceber a sua rede social de relações e o 
levantamento das questões que iluminavam a sua obra, de modo a tornámo-la 
visível. 

A construção desta tese implicou então a necessidade de levar a cabo uma série 
de pesquisas em Inglaterra, de forma a encontrar bases para podermos compre-
ender o que esse contexto implicava no design e na filosofia de Robin, e por for-
ma a tentar encontrar alguns exemplares de referência na sua obra (originais ou 
registos em diapositivos), e que não faziam parte do seu espólio pessoal.

 Antes de traçarmos o itinerário de pesquisa neste país, começámos por aceder ao 
espólio de Fior, e por lhe fazer algumas primeiras entrevistas, a partir das quais 
pudemos começar a perceber o seu contexto natal e a entender as qualidades es-
pecíficas do seu saber fazer. Os métodos adoptados implicaram ainda o recurso 
à internet, onde foram consultados mais de uma centena de sítios. O contributo 
deste método de pesquisa foi incomensurável, dado que a fundamentação das 
suas obras e ideias começou então a revelar-se-nos, através do contacto com a 
história de organizações para quem inicialmente trabalhou e da descoberta de 
alguns exemplares em livrarias antigas, irlandesas e inglesas e, em particular, na 
British Library e na biblioteca da London School of Economics, às quais acedemos 
primeiramente através da base de dados da European Library.

Com o itinerário traçado, partimos para Londres, onde fomos confrontadas tam-
bém com algumas frustrações, pois a British Library Newspapers tinha algum do 
espólio que tão urgentemente necessitávamos em reorganização, e, consequente-
mente, não estava naquele momento disponível ao público. 

Rapidamente percebemos que a história do design gráfico inglês ainda estava 
em grande parte por escrever, mas descobrimos alguns exemplares que nos aju-
daram a compreender a sua evolução no período que nos interessava, nomeada-
mente os livros «Modern typography an essay in critical history» (1992) e «Unjustified 
texts perpectives on typography» (2002), ambos da autoria de Robin Kinross* (n. 
1949), o número 8 da revista «Typography papers» (2009), editada pelo Department 
of Typography & Graphic Communication da University of Reading, intitulado Modern 
Typography in Britain graphic design, politics, and society, e o livro de Rick Poynor,* 
«Communicate Independent British graphic design since the sixties», editado em 2004, 
para coincidir com a exposição com o mesmo nome, realizada na Barbican Art 
Gallery, onde Robin participara. 
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Estas leituras permitiram-nos compreender as mudanças radicais pelas quais 
passaram a sociedade e o design gráfico inglês, no período compreendido entre 
1935 e 1973 e foram ainda fundamentais para perceber que Fior, apesar de ser 
autodidacta, fez parte de uma geração de pioneiros, que, através da sua prática e 
ensino, contribuíram para disseminar a filosofia modernista e ajudaram a intro-
duzir novos critérios científicos e sociais na prática de design gráfico. 

Percebemos também, que só em meados dos anos 50, princípios de 60, contra-
riamente ao que se passou em países como a Holanda, a Suíça e a Alemanha, o 
sonho da modernidade se concretizou em Inglaterra, em virtude do crescente 
conforto material e da afirmação do seu papel nas questões internacionais duran-
te a Guerra-Fria. Rapidamente, iríamos perceber também que este modernismo 
inicial tinha o seu centro espiritual na neutral Suíça e, era, por isso mesmo, di-
ferente das aventuras utópicas dos pioneiros europeus do período entre as duas 
grandes guerras.

Para entendermos melhor o papel de Fior neste processo, foram ainda particu-
larmente úteis as entrevistas feitas ao designer, historiador de design e grande 
amigo de Robin, Richard Hollis, ao designer David King, e a Robin Kinross, que 
reforçaram a ideia de que Robin não só simbolizava uma nova vanguarda, como 
deixou inclusivamente um legado, em virtude dos seus produtos gráficos nada 
terem a ver com a estereotipada estética gráfica vigente, e por serem caracteriza-
dos por um estilo exclusivo e fortemente anti-burguês. A abordagem inventiva 
que caracterizava os seus projectos, compensava ainda o facto de trabalhar para 
clientes que não podiam pagar mais do que uma impressão modesta, a duas cores.

Em Inglaterra, estabelecemos ainda contacto com Richard Kuper, fundador da 
editora de esquerda, Pluto Press, e com Nina Kidron, esposa do influente teórico 
Michael Kidron e gestora da editora, à época em que Robin foi seu director grá-
fico, através de quem conseguimos ter acesso aos vinte exemplares da revista 
International Socialism, da autoria de Fior, um marco em matéria de design para 
actividades políticas em Inglaterra.

Durante as nossas pesquisas, percebemos também que, na obra de Robin, moder-
no queria dizer, antes demais, cosmopolita, humano e específico, características 
que nada tinham a ver com o modernismo, centralizado e cinzento, do contexto 
gráfico que encontrou quando chegou a Portugal. Para além disso, constatámos 
que o seu grafismo podia ser descrito como contracorrente em relação às modas 
dos anos 60 em Inglaterra, o que explicava, em certa maneira, o facto do seu de-
sign, à excepção do concebido para actividades políticas, não ter tido a mesma 
divulgação que o de outros protagonistas do design comercial alcançaram.
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Delimitados os aspectos referentes à primeira parte da pesquisa, podíamos fi-
nalmente avançar para a segunda parte da nossa investigação, que consistia na 
necessidade de compreender e situar o papel Robin no último quartel do séc. XX 
em Portugal. De forma a legitimar essa pesquisa e a justificar a eclosão de novos 
conceitos formais, que advinham de uma maior maturidade gráfica, recorremos 
mais uma vez às entrevistas. Tal como fizemos em Inglaterra, entrevistámos de-
signers, mas também outras personalidades que estiveram profundamente liga-
das a Fior, na qualidade de clientes, entre os quais Manuel Costa Cabral (n. 1941), 
que foi o primeiro director do AR.CO e que, mais do que um cliente, foi um ami-
go, Manuel Castro Caldas, actual director da mesma escola e Eduardo Graça, um 
dos fundadores do Movimento de Esquerda Socialista. 

Com vista a perceber as implicações estéticas e sociais da obra de Robin em Por-
tugal, entrevistámos também designers que trabalharam com ele ou que, de cer-
ta forma, lhe tinham estado próximos profissionalmente, como Luis Carrôlo (n. 
1936), Alda Rosa* (n. 1936) e Assunção Vitorino (n. 1947). A partir dessas entre-
vistas, apercebemo-nos de que o protagonismo que alcançou neste país se de-
veu também ao facto de só tardiamente terem aparecido traços vanguardistas no 
design gráfico português. O seu trabalho gráfico, acabou, por isso mesmo, por 
simbolizar, para aqueles que lhe estavam próximos, uma espécie de arquétipo 
da modernidade. A ausência, em Portugal, de instrumentos rigorosos analíticos 
e metodológicos como aqueles que caracterizavam o ensino nas escolas onde Ro-
bin dera aulas em Inglaterra, foi outro factor que contribuiu para a sua ascensão 
neste país, bem como o facto de ter chegado num momento de expansão da bur-
guesia industrial, comercial e cultural, que começava a recorrer de forma cada 
vez mais sistemática aos serviços dos designers.

Para um melhor entendimento do contexto gráfico português, foram importan-
tes autores como Rui Afonso dos Santos, Margarida Fragoso, Alexandra Cruchi-
nho e Maria Helena Souto, as teses de Vítor Manaças, Cândida Teresa e Victor 
Almeida, tendo ainda recorrido à nossa própria tese de mestrado, intitulada «O 
(tipo)grafismo de Sebastião Rodrigues». Estes materiais providenciaram um enqua-
dramento para a profissão nas últimas décadas do séc. XX em Portugal.

Apesar da aparente falta de polimento ou luxo, que caracterizava os projectos de 
Robin, constatámos também que, no geral, os designers portugueses da geração 
que emergiu nos anos 60 e 70 tinham perfeita consciência da importância da sua 
filosofia de design, que apareceu em Portugal num período que coincidiu com a 
legitimação desta actividade. A sua preocupação com a renovação tipográfica e 
a radicalidade dos seus projectos e ideias conduzi-lo-iam à docência no AR.CO 
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e à Direcção da Associação Portuguesa de Designers, onde o seu modo de pensar e 
agir foi então posto a descoberto para inúmeros protagonistas do design gráfico 
português.

A partir destas descobertas, começámos a estruturar as questões a desenvolver, 
na perspectiva de situar, no panorama da actualidade, o papel de Robin Fior, 
cujas estratégias teóricas e práticas se tornaram, à medida que desenvolvíamos o 
trabalho, mais claras para nós.

1.3. A estruturação da tese e os seus objectivos

Depois de entendidos os contextos em que Robin Fior trabalhou (Inglaterra e 
Portugal), encontradas e ordenadas de forma estratégica as reproduções das 
obras produzidas, delimitámos a periodização da tese. O ponto de partida para a 
análise da sua obra gráfica, foi a assunção de um modelo de aproximação seme-
lhante ao que se utiliza para o entendimento de um conjunto de obras plásticas. 

Através da observação, leitura e análise dos seus projectos gráficos, confirmá-
mos, a conexão entre a sua praxis e os fundamentos teóricos que a sustentavam. 
Compreendida esta particularidade, era necessário agora enquadrá-la de modo 
para pôr a descoberto a sua visão individual e, ainda, de maneira a dar a conhe-
cer de forma mais aprofundada um corpo de trabalho que parecia não caber nos 
padrões mais convencionais do design.

A partir da leitura atenta dos seus projectos, percebemos também que a sua qua-
lidade resultava de uma abordagem da tipografia fortemente inventiva, cuja dia-
léctica procurámos entender e dar a conhecer. Percebemos também, que os seus 
critérios e as suas escolhas tipográficas, foram capazes de sobreviver às sucessi-
vas transições tecnológicas, nomeadamente à passagem dos tipos de metal para a 
fotocomposição e à posterior tipografia digital. E, que, apesar de não dominar os 
mecanismos desta última, soube compreender este processo evolutivo, e incor-
porar o seu novo potencial na sua prática, mesmo que com o auxílio de terceiros. 

Procurámos depois perceber onde radicavam a sua abordagem cerebral  do de-
sign e a sua noção revigorada da tipografia. As nossas pesquisas conduziram-nos 
ao final dos anos 50, altura em que importou do minimalismo suíço, um sistema 
tipográfico e estrutural, que implicou naturalmente a divisão entre designers grá-
ficos e directores de arte, os seus ideais de objectividade e imparcialidade. Porém, 
percebemos neste processo que Fior superou mais tarde parte do interesse ex-
clusivo na estrutura que caracterizava o Estilo Suíço e recombinou-a com outras 
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gramáticas gráficas. Quando olhamos hoje para a sua tipografia experimental, 
observamos essencialmente novas e revigorantes composições tipográficas e re-
lações dinâmicas originais entre texto e imagem, cuja particularidade residia no 
facto de terem continuado até ao final a ser determinadas de acordo com as suas 
assunções linguísticas, que conferiam ao vocabulário formal adoptado alguma 
peculiaridade. A sua obra era, portanto, resultado de uma enorme confluência 
artística e de inúmeros processos de pensamento e trabalho no sentido técnico, 
económico e de estruturação formal.

Tentámos ainda demonstrar que, com esta conjugação de interesses, e graças à 
sua sólida e articulada metodologia, conseguiu resultados originais, através dos 
quais contribuiu para tornar uma actividade mais ou menos espontânea, numa 
disciplina profissional com um discurso e uma lógica própria. Tal verificou-se 
em ambos os contextos em que trabalhou, ainda que em períodos diferentes, 
devido ao atraso que Portugal tinha, em matéria de design gráfico, em relação à 
Inglaterra.

Estabelecidas as prioridades e os parâmetros da nossa abordagem, construímos 
um modelo geral para estruturação da tese, uma forma de representação sistemá-
tica, dividida em duas partes, Inglaterra 1935-1973 e Portugal 1973-2012. As rela-
ções e conexões entre os vários elementos foram apresentadas segundo uma ló-
gica temática ordenada cronologicamente, e dentro de cada tema, identificámos, 
nomeámos e discutimos problemas teóricos. Os focos centrais do nosso estudo 
foram o designer, o processo de design, os produtos gráficos, o estilo, o papel dos 
clientes e os contextos, que foram sendo introduzidos em cada um dos capítulos, 
de forma a mostrar que a obra de Robin fazia parte de um sistema dinâmico, que 
era parte de um largo processo histórico, social, político, económico e artístico. 

A organização temática adoptada, que implicou uma estruturação da tese se-
gundo 17 capítulos distintos, foi em parte resultado da nossa forma de pesquisa 
empírica e teórica, mas constituiu a forma possível de atribuir coerência à diver-
sidade de projectos e contextos nos quais Robin trabalhou simultaneamente. Esta 
estruturação foi programada também com vista a fazer histoire por oposição a dis-
cours, o que implicava imparcialidade e realismo, isto é, ter em conta os eventos 
passados e os seus preciosos detalhes, de modo a pôr a descoberto a voz própria 
de Fior, apesar da proximidade temporal da sua obra gráfica.

Com essa finalidade, a primeira parte da tese, foi organizada em oito capítulos, 
sendo o primeiro deles, uma introdução ao contexto gráfico onde Robin iniciou 
a sua actividade profissional, e o segundo dedicado a dar a conhecer o contexto 
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familiar onde nasceu e cresceu, e o seu percurso académico e a experiência adqui-
rida até iniciar actividade como designer. 

Mostrar que Robin foi um autodidacta em matéria de produção gráfica, foi outro 
dos objectivos deste segundo capítulo, que foi seguido por um outro onde se re-
flectiu sobre a sua emergência como gráfico, onde se pretendeu demonstrar que 
esta aconteceu através da associação com diversos grupos políticos de esquerda, 
para os quais desenvolveu os seus primeiros projectos.

O quarto capítulo foi dedicado exclusivamente ao trabalho desenvolvido para 
organizações pacifistas e anti-nuclear, com o objectivo de registar que foi para es-
tas que produziu os seus primeiros projectos destinados a grandes audiências, e 
que marcaram a emergência de um estilo tipográfico original que, apesar do seu 
posterior refinamento, manteve alguma proximidade até ao final. 

No capítulo seguinte procurámos determinar a situação do ensino do design 
em Inglaterra, e o papel de Robin nas várias escolas onde leccionou, e registar a 
emergência de associações profissionais que foram responsáveis pela organiza-
ção das primeiras grandes exposições de design gráfico em Inglaterra, nas quais 
Fior foi convidado a estar presente, de modo a perceber o seu contributo como 
gráfico e professor no seu país nativo. Sublinhámos também, o facto de Robin ter 
co-assinado convictamente o histórico manifesto intitulado First Thinghs First, 
que viria a contribuir para mudar a forma como alguns designers encaravam o 
papel do design. 

A revisitação do contexto gráfico inglês a partir de 1965, e a análise de algumas 
obras produzidas por Fior neste período, para a cultura, o comércio e a indús-
tria, constituíram o focos de reflexão no sexto capítulo. E, no sétimo, olhou-se 
detalhadamente para o panorama da imprensa escrita em Inglaterra nos anos 
60, procedendo-se à análise das características gráficas dos vários jornais que o 
designer projectou ou redesenhou no período em que viveu neste país, de modo 
a destrinçar quais os aspectos que caracterizavam a sua praxis nestes projectos.

No último dos capítulos, sobre a sua actividade em Inglaterra, deu-se ainda a 
conhecer o facto de Robin ter deixado a sua condição de designer independente 
e de ter começado a trabalhar como director gráfico para duas importantes edi-
toras inglesas, para quem produziu um conjunto de obras com grande qualidade 
visual. E, por fim reflectiu-se, ainda que de forma breve, sobre o papel pioneiro 
de Fior no seu país natal.
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O período vivido em Portugal, que constituiu a segunda parte desta tese, tal 
como aconteceu na primeira, foi dividido em 9 capítulos distintos, sendo o pri-
meiro deles dedicado também à visitação da situação do design gráfico nacional, 
na altura em que Robin chegou ao nosso país, em virtude de um convite para 
trabalhar numa cooperativa chamada PRAXIS. Foi sobre esta última, e os seus 
protagonistas, que se falou no capítulo 2, onde se procurou dar a conhecer igual-
mente o contributo de Fior, na qualidade de mentor e na formação dos profissio-
nais desta empresa. 

Também em Portugal, Fior se envolveu no design para actividades políticas, no-
meadamente para o Movimento de Esquerda Socialista (MES) e o Centro de Informa-
ção e Documentação Anti-colonial (CIDAC). Foi com a finalidade de dar a conhecer 
as características do trabalho desenvolvido para estas entidades, e de modo a 
mostrar se existiam ou não continuidades entre este e o trabalho político desen-
volvido em Inglaterra que se incluíram os capítulos 3 e 4 desta tese. Sendo o ca-
pítulo seguinte dedicado à análise da actividade de Robin como docente e como 
autor da imagem gráfica do Centro de Arte e Comunicação Visual (AR.CO), onde 
procurámos mostrar que deixou um legado visual de qualidade.

Tal como aconteceu em Inglaterra, também em Portugal o trabalho de Fior se 
destacou, o que lhe valeu convites para participar em exposições que desempe-
nharam um papel cimeiro no contexto nacional, como Alternativa Zero (1977) e 
o seu posterior remake (1997), sobre as quais se falou no capítulo 6, com o objec-
tivo de demonstrar que Robin, além de designer, era, antes de mais, um artista. 
O reconhecimento das suas qualidades conduziu ainda Fior à participação na 
fundação da Associação Portuguesa de Designers (APD) e, depois, à sua direcção e, 
ainda à presença na influente mostra Design & Circunstância, no catálogo promo-
cional da qual redigiu um dos seus primeiros textos em Portugal. Estes, foram os 
assuntos sobre os quais se discorreu no capítulo 7, com o objectivo de mostrar o 
protagonismo que Robin alcançou em Portugal. No capítulo 8, procurou-se ainda 
situar o papel de Fior como designer no contexto nacional e dar a conhecer as 
características gráficas dos projectos de grande maturidade artística, produzidos 
nos anos 80 e 90, do séc. XX. E, no último capítulo deu-se a conhecer o contribu-
to teórico de Fior, e que muitas das suas visões sobre design ficaram registadas 
nos inúmeros artigos que escreveu, particularmente na última década do século 
passado. Analisaram-se ainda os aspectos que caracterizavam a sua praxis nos 
últimos grandes projectos concebidos, e procurámos perceber a influência da sua 
prática e das suas ideias no contexto nacional e além-fronteiras, de modo a situar 
o seu lugar na história do design gráfico.
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Na estruturação da tese alternou-se ainda entre dois tipos de abordagem, uma 
diacrónica (cronologicamente evolutiva) e outra sincrónica (sistemática e descri-
tiva). De acordo com estas duas perspectivas pretendíamos mostrar também as 
mudanças que caracterizaram o desenvolvimento da obra de Robin, ao mesmo 
tempo que descrevíamos a sua linguagem gráfica como um sistema lógico e in-
dependente. 

Este modelo foi ainda estabelecido com base na necessidade de providenciar es-
truturas explanatórias do pensamento de Fior, e de modo a demonstrar que o seu 
design gráfico foi inspirado pelo criticismo literário, pela linguística e pela filoso-
fia política, e caracterizado por uma consciência muito forte das suas implicações 
sociais.

A  construção deste edifício teórico, pretendeu assim ser um levantamento rigo-
roso do design gráfico de Robin, mas também uma forma de homenagear esta 
proeminente figura do design gráfico europeu, a quem se podem atribuir claras 
reflexões em torno da profissão, e inclusivamente, alguns artigos críticos onde 
levantou questões fundamentais e abriu algumas novas direcções teóricas.

Foi ainda nossa intenção, demonstrar que os conhecimentos de Fior, adquiridos 
através das suas actividades prática e pedagógica, podiam ser descritos como 
tácticos e influentes, podendo mesmo ser considerados uma base fundacional 
para a educação e prática dos designers mais jovens. E, também, e por fim, que 
a quantificação do êxito das suas originais propostas gráficas, opostas aos con-
servadorismo que vigorou em Inglaterra e Portugal durante anos, o assombroso 
impacto visual e o tratamento dinâmico da tipografia e imagem, adequados às 
situações conjecturais da sua própria e concreta realidade histórica, fez com que 
Robin abrisse direcções estilísticas, que acreditamos, ao  olhar à nossa volta, que 
foram aos poucos sendo assimiladas e tornadas correntes.
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Parte I 
Inglaterra (1935-1973)





Capítulo 1 
O modernismo tipográfico nos anos 
40 e 50, antes de Robin Fior emergir 
como designer
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Nota introdutória

Este primeiro capítulo foi dedicado à revisitação do contexto gráfico e do modo 
de pensar e de agir dos designers ingleses no período que antecedeu a emergên-
cia de Robin Fior enquanto designer. Nesta problematização procurámos ainda 
situar o grafismo inglês no cenário internacional, com o objectivo de demonstrar 
que a tradição foi a mais forte influência do design neste país, até bastante tarde. 
E que, consequentemente, em matéria de design gráfico, a Inglaterra estava atra-
sada em relação a países como a Suíça, a Holanda e a Alemanha.

Neste pretendeu-se também demonstrar que, apesar do atraso, o espírito pro-
gressista, de mudança e modernista acabou lentamente por começar a manifes-
tar-se no contexto inglês após a Segunda Guerra Mundial, graças a uma mão 
cheia de desbravadores de novos caminhos. Estes pioneiros aspiravam a viver 
numa sociedade com um projecto cultural moderno, a par do que acontecia nou-
tros países. E, ainda, que foram os designers da geração que emergiu em meados 
e final dos anos 50 – à qual Robin, apesar de autodidacta, pertenceu –, que viria 
a beneficiar no seu percurso do caminho traçado por estes pioneiros, aquela que 
iria praticar e difundir a filosofia modernista em larga escala, tornando-a uma 
prática corrente no final dos anos 50 e princípios dos anos 60. 

Apoiados na historiografia de alguns autores influentes no contexto da teoria 
e história do design em Inglaterra, procurámos ainda perceber quem foram os 
precursores do design inglês, aqueles que, como Fior, contribuíram para que o 
imaginário do design moderno da sociedade inglesa se aproximasse, na década 
de 1960, da contemporaneidade de outros países da Europa e dos EUA. 
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1.1. Jan Tschichold, o novo tradicionalismo e a emergência da Nova Tipografia 
em Inglaterra 

Robin Kinross, tipógrafo,** crítico de design, fundador da Hyphen Press (1980), e 
amigo de Robin Fior, na sua obra «Unjustified texts perspectives on typography», diz 
entender por Nova Tipografia, não um estilo, mas uma abordagem ao trabalho 
de design, tal como o demonstravam as intenções dos seus protagonistas. Para 
os pioneiros da Nova Tipografia o estilo era entendido como um subproduto do 
trabalho, e não como a principal preocupação, praticando por isso mesmo um 
tipo de abordagem aos problemas de design que podemos classificar como orde-
nada.1

Esta nova abordagem ordenada do design estava grandemente associada ao tra-
balho do seu principal teórico e praticante, Jan Tschichold* (1902-1974), que no 
seu livro «Die Neue Typographie» (1928),2 não só providenciou o primeiro sumário 
substancial do movimento, como demonstrou também, através do extraordinário 
trabalho apresentado (tanto seu como de outros protagonistas), que este era um 
movimento real.3

O termo que designava o movimento moderno na tipografia – Nova Tipografia 
– foi utilizado pela primeira vez por László Moholy-Nagy, quando este o incluiu 
num ensaio do catálogo que acompanhava a exposição da Bauhaus, que teve lu-
gar no Verão de 1923. Tanto o termo como a estética da máquina exibida na expo-
sição chamaram a atenção de Jan Tschichold.4

1 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», p. 264.
2 Antes de «Die Neue Typographie», Tschichold tinha sido autor de um número especial do jornal co-

mercial «Typographische Mitteilungen», intitulado “Elementare typographie,” em 1925. Esta edição, que 
Tschichold tencionava dedicar à Bauhaus, acabou por incluir trabalho de muitos designers que não 
fizeram parte da escola, como de El Lissitzky. Nesta edição, Tschichold elaborou os dez princípios 
elementares que caracterizavam a Nova Tipografia. Cf. Richard Hollis - «Design gráfico uma história 
concisa», p. 54.

3 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», p. 265.
4 Em «Die Neue Typographie», Tschichold, não só abarcou o conceito de nova tipografia de Moholy-

-Nagy, mas também a sua noção de tipofoto,** argumentando que a integração entre a tipografia e 
a fotografia, consistia na realidade, na melhor forma de expressar o espírito moderno. Visualmente 
falando, ele chamava a atenção dos designers gráficos para que se concentrassem no contraste dinâmi-
co que a justaposição entre a fotografia tridimensional, e a tipografia eminentemente bidimensional, 
proporcionava. E, naturalmente para a vivacidade da assimetria, que, segundo ele, expressava o seu 
próprio movimento, mas também a vida moderna. Cf. Stephen J. Eskilson - «Graphic design a history», 
pp. 233 a 235.
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Curiosamente, Herbert Spencer (1924-2002), historiador de tipografia, designer e 
pioneiro da Nova Tipografia em Inglaterra, a quem faremos referência de forma 
pormenorizada mais adiante, viria a argumentar que:

A tentativa de Tschichold de codificar de forma estrita a tipografia moderna [...] não 

era nem necessária, nem relevante. [Porque] tal, pela sua própria natureza, contradi-

zia o espírito livre da tipografia moderna.5

Em meados dos anos 30, a influência de Tschichold começou a sentir-se em 
Inglaterra, em virtude de alguns dos seus artigos terem sido publicados na re-
vista «Commercial Art» em 1930 e 1931, e de ter sido realizada uma exposição do 
seu trabalho na editora Lund Humphries em 1935. Em 1937 foi ainda publicado o 
livro «Circle», pela editora Faber & Faber,6 no qual Tschichold escreveu um artigo 
intitulado “Nova Tipografia,” que providenciava um ponto de partida convenien-
te para as considerações sobre este tema em Inglaterra, em virtude de o contra-
por ao que se chamava novo tradicionalismo, um fenómeno quase exclusivamente 
inglês, sobre o qual vale a pena debruçarmo-nos agora, em virtude da enorme 
influência que exerceu em Inglaterra.7

Entenda-se por novo tradicionalismo, um movimento reformador na impressão e 
tipografia** que estava associado a nomes como Stanley Morison (1889-1967), 
Francis Meynell (1891-1975), Oliver Simon, entre outros, e que constituiu a or-
todoxia reinante em Inglaterra, contra a qual a Nova Tipografia começou a ser 
adoptada nos anos 40 e 50.8

O movimento de reforma na impressão e tipografia, que floresceu nos anos ime-
diatamente a seguir à Primeira Guerra Mundial, podia ser caracterizado pela 
sua relação com William Morris (1834-1896), nomeadamente com a sua luta para 
elevar os padrões e a qualidade estética dos materiais impressos.9 

No entanto, estes reformadores discordavam de Morris, no que tocava à forma 
como encaravam a máquina, mas também para estes, a qualidade da tipografia 
evidente na indústria de impressão parecia medíocre, tanto como a que provocara a 

5 “Tschichold’s attempt to strictly codify modern typography [...] was neither necessary nor relevant. And thus, 
by its very nature, it contradicted the free spirit of modern typography.” Herbert Spencer apud Steven Heller 
& Seymour Chwast - «From victorian to post-modern», p. 118.

6 J. L. Martin, Ben Nicholson & Naum Gabo (ed.) - «Circle». Faber & Faber, 1937.
7 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», p. 265.
8 Idem, p. 266.
9 Robin Kinross - «Modern typography an essay in critical history», p. 64.
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rebelião de Morris, apesar do posterior desenvolvimento de prensas tipográficas** 
poderosas e das máquinas de composição mecânica Linotype** e Monotype** estarem 
em grande expansão.10 

Um prefácio do movimento reformador do pós-guerra podia ser observado na 
actividade de Bruce Rogers (1870-1957) na Cambridge University Press, para onde 
fora convidado para trabalhar em 1917 como consultor tipográfico. Tal consistiu 
na realidade numa nova função, sem precedentes em Inglaterra, e significava 
o reconhecimento de factores, na indústria de produção de livros, que estavam 
para além das qualificações dos impressores.11 

O movimento reformador do pós-guerra consistiu na criação de tais consultores 
tipográficos, que trouxeram à indústria de impressão elementos de design, e uma 
nova consciência estética.12 E, o mais distinto desses consultores tipográficos foi 
Stanley Morison, um católico e socialista que tinha estado preso por ser objector 
de consciência, e que, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a trabalhar 
como tipógrafo.

Com a sua nomeação para consultor tipográfico da Monotype Corporation, tornou-
-se o principal protagonista em Inglaterra do revivalismo de fontes históricas, e 
nesta empresa levou a cabo um programa de desenvolvimento de tipos,** inicial-
mente centrado no revivalismo de fontes romanas.**13 A sua justificação para tal 
era que:

Certas lições tinham que ser apreendidas e muito conhecimento necessário tinha de 

ser descoberto ou recuperado. E que, para se andar em frente, tinha que se dar um 

passo atrás.14

Foi durante os anos 20, que uma rede de empresas e associações deram corpo a 
este movimento de reforma, ajudando à sua expansão. Entre elas estavam, o jor-
nal The Fleuron (1923-1930), o Double Crown Club (a partir de 1924), e a Monotype 

10 Idem.  
11 Idem, p. 67.  
12 Idem, p. 68.  
13 Previamente a ingressar na Monotype, Morison trabalhou como tipógrafo, tanto na Pelican Press como 

na Cloister Press. Foi também co-editor, juntamente com Oliver Simon, do influente jornal tipográfico 
The Fleuron (1923-30). Em 1922, pouco antes da sua nomeação para a Monotype, tornou-se também 
consultor tipográfico da Cambridge University Press. Cf. Christopher Perfect & Jeremy Austen - «The 
complete typographer»,  p. 28-29.

14 “certain lessons had to be learnt and much necessary knowledge discoverd or recovered. The way to go forward 
was to make a step backward.” Stanley Morison apud Christopher Perfect & Jeremy Austen, idem.
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Corporation. Estes empreendimentos contribuíram também para estabelecer os 
pressupostos do movimento, nomeadamente a aceitação do revivalismo de tipos 
históricos, da composição mecânica e do potencial das máquinas de impressão.15 

O aspecto mais hedonista deste movimento foi consagrado no Double Crown 
Club: um clube que organizava jantares ocasionais em Londres, onde impres-
sores, editores e designers de livros se encontravam, e onde artigos e reflexões 
sobre tipografia eram distribuídos, lidos e discutidos, com vista ao exercício de 
boas práticas nos campos da tipografia e da impressão.16

Um fórum mais sério de discussão foi providenciado pelo jornal «The Fleuron», 
do qual foram publicados 7 números. Editado primeiro por Oliver Simon e de-
pois por Stanley Morison, o Fleuron, não só serviu como veículo de discussão 
dentro do movimento, como foi no seu último número que Stanley Morison es-
tabeleceu as bases dos princípios subjacentes ao movimento de reforma, com a 
publicação do seu texto “First principles of typography” (1930). Neste estabelecia 
uma perspectiva alternativa à Nova Tipografia de Tschichold, afirmando que os 
designers tipográficos que tinham estudado e observado as lições da tradição, 
eram capazes de extrair da tecnologia de tipos de metal** fundido, uma forma de 
excelência tipográfica capaz de rivalizar com os padrões de qualidade alcançados 
no passado. Morison estava assim comprometido de forma oficial com temas 
como legibilidade e bom gosto tipográfico, não comungando em absoluto com as 
radicais técnicas da Bauhaus e outras correntes do seu tempo.17

Foi sobretudo através da Monotype Corporation que os reformadores conseguiram 
exercer uma influência hegemónica sobre as indústria de produção de tipos e de 
impressão. Como consequência desse facto, esta filosofia era aceite por todos 
os sectores do mundo da tipografia e da impressão: a indústria e as suas pu-
blicações, as escolas técnicas que ensinavam o ofício, as escolas de arte onde se 
ensinava design (como então existia), e pela nova e emergente esfera do designer 
tipográfico.18 

E a fonte potencial de criticismo das doutrinas deste movimento era a Nova Ti-
pografia, nomeadamente a forma como esta se desenvolvia noutros países da 
Europa, algo que nos anos 30 parecia aos reformadores facilmente controlado.19  
15 Kinross - «Modern typography an essay in critical history», p. 72.  
16 Idem, p. 73.  
17 Lewis Blackwell, op cit., p. 89.
18 Robin Kinross - «Modern Typography an essay in critical history», pp. 80-81.  
19 Pode parecer estranho agora perceber como propostas modernistas modestas causaram tamanha 
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Todos estes aspectos, somados a derrotas políticas, à diáspora da Europa central 
e aos desastres da guerra, contribuíram para retrair o primeiro impulso do mo-
vimento moderno em Inglaterra. Nesta altura, «a Nova Tipografia neste país (onde, 
na década de 40, Tschichold veio a trabalhar) era ainda compreendida de forma muito 
superficial, como um estilo útil para sugerir sofisticação moderna. Os trabalhos alemães 
eram imitados por alguns designers de forma tosca, através do uso de tipos sem serifas** e 
de linhas espalhadas pela página, e os cartazes emulavam ainda o cubismo decorativo dos 
designers franceses, o que provava que a tradição continuava a ser a mais forte influência 
no design britânico».20

«Os cartazes concebidos nas circunstâncias acima referidas continuaram, depois da guer-
ra, a utilizar as mesmas imagens simples e os mesmos apelos verbais da época da guerra 
e podiam ser encontrados não só no metro ou nas estações ferroviárias, mas também nos 
tapumes de madeira que cobriam as áreas bombardeadas da cidade».21 Por outro lado, o 
grafismo e a tipografia, em virtude das condições de escassez e desordem que re-
sultaram da guerra, começavam agora a ser guiados por considerações de neces-
sidade e de uso, e o design começava a ser visto como representando um papel 
social utilitário, e, foi neste contexto, e, na situação imediata do pós-guerra, que 
algumas explorações inglesas da Nova Tipografia se tornaram evidentes. 

Um dos grandes protagonistas da Nova Tipografia em Inglaterra foi Herbert 
Spencer, o principal divulgador desta nova abordagem do design. No início da 
sua carreira esteve associado a duas personalidades que tinham trabalhado du-
rante a guerra para o Ministério de Informação, nomeadamente, William Morgan 
e Leon French, dois antigos tipógrafos, que em 1945 estabeleceram uma parceria 
de design chamada London Typographical Designers.22 Esta reclamava ter sido a 

controvérsia, ao mesmo tempo que os seus defensores eram considerados marginais, e acusados de 
ofenderem a tradição e as convenções, de ignorarem o senso comum da geração e desobedecerem às 
leis da óptica. E, como tal, para os novos tradicionalistas, os modernistas eram estrangeiros vulgares, 
insensíveis à forma da página. Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after 
the war,” op. cit., pp. 43-44.

20 Richard Hollis, op. cit., p. 91.
21 Idem, pp. 170-171.
22 Em 1943, já tinha sido criada a Design Research Unit (DRU), uma das primeiras companhias de design 

em Inglaterra. Esta constituiu, contudo, uma excepção, pois não existiam ainda grupos substanciais 
de indivíduos que exercessem a sua prática desta forma. Criada no auge da guerra, no seu primeiro 
ano de existência, tinha como único membro o poeta e crítico de arte Herbert Read (1893-1968), que 
era um dos raros defensores da arte moderna neste período, especialmente do abstraccionismo. Read 
conseguiria reunir na DRU um grupo de talentosos designers e arquitectos que incluíam Milner Gray* 
(1899-1997) e Misha Black* (1910-1977). O trabalho de design desenvolvido era sobretudo tridimen-
sional – na área de exposições e da embalagem, onde seguiam os padrões modernistas, – embora os 
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primeira empresa a ter rompido com o passado no que dizia respeito à forma 
como estava organizada, dado que estes profissionais trabalhavam directamente 
com os seus clientes, sem serem mediados por vendedores ou executivos, acre-
ditando que os designers deviam ter acesso directo aos seus clientes. Porém, é 
importante salientar que as abordagens feitas ao design por estes profissionais 
pertenciam claramente ao novo tradicionalismo.23

Herbert Spencer, começou a sentir-se insatisfeito com o novo tradicionalismo da 
London Typographical Designers e, em 1948, saiu desta parceria para se estabelecer 
como designer independente. Tornou-se, rapidamente o principal divulgador da 
Nova Tipografia em Inglaterra, através da sua notável associação com a Lund 
Humphries e, em particular, através da revista «Typographica», que editou entre 
1949 e 1967, tendo sido ainda responsável pelo seu design até ao seu encerramen-
to. Outros importantes passos, dados por Spencer, com o objectivo de promover 
a Nova Tipografia, foram a exposição de tipografia inglesa e continental Purpose 
and Pleasure, que teve lugar nos escritórios da Bedford Square da Lund Humphries 
em 1952, e o seu livro «Design in business printing», publicado pela Sylvan Press 
(no mesmo ano).24

Herbert Spencer foi, efectivamente, o designer mais bem estabelecido da geração 
do pós-guerra, para além da presença pública e do impacto que causava. Depois 
de servir como cartógrafo na Royal Air Force, juntou-se à London Typographical 
Designers, em 1946. No ano seguinte com 23 anos, estabeleceu um curso de tipo-
grafia no Centro Anglo-Francês, em Londres, trabalhando igualmente como de-
signer independente. Um dos seus primeiros grandes trabalhos foi um catálogo 
concebido para o Arts Council em 1947, que foi impresso pela Lund Humphries. 
O director desta última era então, Peter Gregory (1888-1959), através de quem 
Spencer conseguiu este trabalho. Gregory foi, igualmente, um dos fundadores 
do Instituto de Artes Contemporâneas em 1947, que se tornou também, um dos 
clientes de Spencer.25

estilos emergentes não fossem grandemente progressistas.
Para além destas companhias, a experiência de trabalho do Festival of Britain (v/ Capítulo 2), conduziu direc-

tamente à primeira parceria de design gráfico, a de Richard Negus e Philip Sharland, que estabelece-
ram uma empresa com os seus nomes – Negus & Sharland –, ainda em 1951, possivelmente em virtude 
do que ganharam como assistentes no festival. Cf. Rick Poynor (edição) - «Communicate independent 
British graphic design since the sixties», p. 12.; Cf. Richard Hollis, op. cit., pp. 167-168.

23 Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 10.
24 Idem.
25 Idem, p. 40.
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Posteriormente Jesse Collins, fundador do curso de Design Gráfico da Central 
School of Arts & Crafts em 1945, e director do seu departamento, ofereceu a Spen-
cer a possibilidade de ensinar um dia por semana. Na mesma altura Herbert 
Spencer começou a visitar a Europa Continental procurando conhecer, entre ou-
tros, o trabalho do designer de tipos, escritor e artista, de origem húngara, Imre 
Reiner* (1900-1987), do designer Suíço, Max Bill* (1908-1994) e do holandês Wil-
lem Sandberg* (1897-1984), começando então, energicamente, a acrescentar à sua 
lista inúmeros nomes, dos quais publicava depois obras na revista Typographica.26 

No que diz respeito à Typographica, o objectivo de Spencer  era produzir uma pu-
blicação de alto nível, que sentia faltar na cena gráfica londrina e criar uma revis-
ta que pudesse rivalizar com as suas congéneres estrangeiras. Em primeiro lugar 
escolheu o título Typographia, e para o texto a fonte Walbaum*** Monotype. Herbert 
Spencer já tinha algum material gráfico impresso, quando mudou o nome para 
Typographica, que na realidade seria composta em Bodoni***. Um obstáculo ao seu 
plano era o manter-se o racionamento de papel.27

Na Typographica, Spencer publicou também uma série de introduções ao trabalho 
de pioneiros do modernismo como El Lissitzky e Piet Zwart* (1885-1977). Para 
a geração emergente de designers formados nas escolas de arte nos anos 50, a 
revista pioneira de design e artes visuais, Typographica, exerceu um papel peda-
gógico fundamental.28 A sua imprecisão de fronteiras, as suas páginas tácteis, 
impressas em papéis contrastantes, trouxeram consigo a história da impressão, 
as experiências vanguardistas com o tipo e a imagem e ensaios documentais com 
fotos da cidade e das ruas.29

Para grande irritação dos representantes da indústria de impressão tradiciona-
lista em Inglaterra, a Typographica, era a grande alegria dos jovens designers grá-
ficos, em virtude do facto de ser, indiscutivelmente, a descomprometida campeã 
da tipografia moderna.30

Sessenta anos depois é difícil avaliar o efeito dos pontos de vista de Spencer em 
figuras séniores do design gráfico Inglês como Stanley Morison, que não mudou 
as suas posições nos anos que se seguiram. Mas não existem dúvidas que Spen-
cer liderava a campanha – que poderia ser chamada a batalha – que defendia os 
26 Idem, pp. 40-41.
27 Rick Poynor - «Typographica». p. 11.
28 Idem.
29 Alan and Isabella Livingston - «The Thames & Hudson dictionary of graphic design and designers», p. 200. 
30 Rick Poynor - «Typographica», p. 11.
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princípios e práticas da Nova Tipografia, que emergiu na Alemanha no final dos 
anos 20. Spencer estava firmemente decidido a abrir as fronteiras da Inglaterra 
do pós-guerra, à Europa, particularmente à Suíça, à Alemanha e à Holanda.31

Herbert Spencer, para além de deixar marcas no design gráfico, foi ainda professor 
no Royal College of Art, que contou ao mesmo tempo também, ainda que breve-
mente, com a presença de F. H. K. Henrion* (1914-1990), Edward Wright (1912-
1988) e Anthony Froshaug (1920-1984), que encorajavam os alunos nas suas aulas 
a estudar a tipografia modernista assimétrica derivada dos inovadores europeus 
Jan Tschichold e Max Bill.32 

Outra figura de referência deste período foi Anthony Froshaug, cujo trabalho 
constituiu o exemplo mais interessante, e talvez mais instrutivo, da Nova Tipo-
grafia em Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, e depois de ter frequen-
tado a Charterhouse School e de ter estudado produção de livros e xilogravura** 
na Central School of Arts & Crafts (1937-39), começou a trabalhar como designer 
gráfico e tipógrafo independente. Entre os trabalhos realizados neste período es-
tiveram a direcção de arte da revista Our Time, a publicação cultural mensal do 
Partido Comunista.33

Nascido em Inglaterra, mas filho de um norueguês, Froshaug emergiu como de-
signer no final da guerra, na mesma altura em que começou a utilizar nos seus 
trabalhos os elementos da Nova Tipografia que encontrou em publicações, em 
especial em Typografische Entwurfstechnik (Técnicas de Design Tipográfico),34 de 
Tschichold. Este comprometimento com as fontes originais da Nova Tipografia, 
em vez de com interpretações ou imitações inglesas, obrigou Froshaug a esta-
belecer a sua própria oficina de impressão, a única saída que encontrou para 
resolver os problemas com os compositores que falhavam sistematicamente as 
suas composições tipográficas, apesar de devidamente desenhadas e anotadas. 
A Nova Tipografia, e especialmente versões radicais como a que Froshaug de-
senvolvia, não tinham, nem a compreensão nem a simpatia dos compositores ou 
dos impressores.35 Mas a tipografia moderna não era uma moda, consistindo, na 
realidade, numa lógica avaliação do que era necessário, e oferecendo um conjun-
to de ferramentas e um livro de regras para alcançar boa forma: tipos sem serifas, 

31 Idem.
32 Rick Poynor (edição), op. cit., p. 17. 
33 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», p. 249.
34 Jan Tschichold - «Typografische entwurfstechnik». Stuttgart: Wedekind & Co, 1932. 
35 Robin Kinross - «Modern typography an essay in critical history», p. 140.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior47

contrastes de pesos e tipos, alinhamentos à esquerda, assimetria, rígidas regras 
decorativas, formas geométricas sólidas, fotografias objectivas, e dependia, para 
seu sucesso, de uma exactidão de execução que era menos necessária para o tra-
balho tradicional.36  

Além de ter a sua oficina, Froshaug ensinou na Central School of Arts & Crafts 
(1948-49 e 1952-53). Através da sua actividade de ensino a sua atitude em relação 
à tipografia foi largamente disseminada. Entre os seus pupilos encontravam-se 
inúmeros designers gráficos e tipógrafos, que se vieram a tornar proeminentes 
nos anos 50 e 60. Uma das oficinas de tipografia que seguiu o seu caminho foi a 
de Desmond Jeffery (1926-1974), entre 1955 e 1971.37

Hoje podemos dizer que o trabalho de Froshaug era notável pela precisão dos 
seus layouts,** apesar da incapacidade do designer em se fazer ouvir pelos im-
pressores, que o ignoravam.38 Froshaug seguiu, literalmente, um caminho na ti-
pografia que mais ninguém iria seguir, com a particularidade da sua praxis e da 
sua escrita serem teoricamente mais informadas do que a maioria dos designers 
seus contemporâneos.39 

Outra figura influente do design gráfico Inglês do pós-guerra foi Edward Wright, 
que conhecia Froshaug desde 1946, frequentando, inclusivamente, os mesmos 
círculos sociais e artísticos. Ambos ensinaram ainda na Central School of Arts & 
Crafts, mas a afinidade entre eles não foi mais além do que essa casualidade.40 

Edward Wright foi um artista e designer que nascera em Liverpool, filho de pais 
sul-americanos, sendo o seu pai vice-cônsul do Equador. Antes de se dedicar 
à pintura, desenho, impressão e arte comercial – termo usual para designar o 
design gráfico, no período anterior à guerra –, trabalhou brevemente como ar-
quitecto. Fixou-se em Londres a partir de 1942, onde praticou e ensinou design, 
nomeadamente na Central School of Arts & Crafts, onde as suas aulas nocturnas 
em tipografia se tornaram notadas, e na Chelsea School of Art.41

36 Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 43.
37 Ken Garland - “Obituary: Anthony Froshaug 1920-84,” em «A word in your eye», p. 69. 
38 Alguma tentativa mais determinada e rigorosa no modernismo tipográfico, salvo raras excepções, 

tinha de ser na realidade conduzida à margem do mundo estabelecido da tipografia e da impressão. A 
mais clara instância deste curso foi providenciada por Anthony Froshaug, cujo alcance do seu traba-
lho é sugestivo, em virtude da escala fragmentária e pequena dos seus produtos materiais. Cf. Idem.

39 Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 38.  
40 Idem.
41 Ibidem.
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Wright encontrava-se também entre aqueles que fomentaram o espírito moderno 
em Inglaterra. Foi uma presença enigmática na cena artística e do design gráfico 
no período do pós-guerra, revelando sempre uma  preocupação evidente com o 
uso do texto e da linguagem no seu design. Entre os trabalhos excepcionais que 
desenvolveu estava o lettering** que concebeu para edifícios modernos, que ti-
nham, regra geral, um design particular com alfabetos criados para o efeito.  

A tipografia dominante em Inglaterra durante e algum tempo depois de 1945, foi, 
no entanto, o novo tradicionalismo. A Nova Tipografia – o movimento moderno em 
tipografia – só se tornou gradualmente vigente neste país depois de 1945, atra-
vés do trabalho de pessoas como Herbert Spencer (graças também ao patronato 
da Lund Humphries), Anthony Froshaug, Edward Wright e, naturalmente, outros 
com menos protagonismo. 

Foi apenas, a partir dos anos 50 e 60, que a Nova Tipografia se difundiu larga-
mente em Inglaterra, graças também ao trabalhos destes precursores que, num 
curto período de tempo, através da sua prática e ensino, ajudaram a formar um 
grupo de talentosos designers, entre eles: Peter Wildbur,* George Daulby* (1928-
2005) e Derek Birdsall* (n. 1934) todos membros da influente parceria de design 
BDMW (com George Mayhew* [1921-1974] como quarto membro), e também eles 
depois professores na Central School of Arts & Crafts e noutras escolas; Alan Ball 
da Design Research Unit, e mais tarde professor a tempo inteiro no Cambridgeshire 
College of Art and Technology; Colin Forbes* (n. 1928) e Alan Fletcher* (1931-2006); 
William Slack, editor de arte da Architectural Review; Geoffrey White, que se veio 
a tornar um respeitável professor no Ravensbourne College of Art & Design; Philip 
Thompson (1928-2007), que se tornou consultor de design e professor em tempo 
parcial na Central School of Arts & Crafts, e que foi co-autor do livro The dictionary 
of visual language;42 Harold Bartram,* membro fundador da parceria FWB, que se 
tornou uma figura de referência na London School of Printing; Ken Garland* (n. 
1929), director de arte da revista Design (1956-1962), fundador da Ken Garland & 
Associates (1962), e autor do manifesto First Things First (1964), entre outros.43 

Estes designers, formados em escolas de arte, começaram a exercer a sua acti-
vidade profissional em meados e no final dos anos 50. Cheios de iniciativa, al-
guns deles participaram na fundação, em 1959, da primeira associação de desig-
ners gráficos em Inglaterra, a AGDGL (Association of Graphic Designers, London), 

42 Philip Thompson & Peter Davenport - «The dictionary of visual language». London: Penguin Books, 
1980.

43 Ken Garland - “Graphic design in Britain 1951-61,” em «A word in your eye», p. 64.
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através da qual esperavam proporcionar, através de publicações e exposições, 
um interesse informado sobre o melhor design gráfico feito em Inglaterra e no 
estrangeiro. Uma das primeiras iniciativas da ADGL, foi a organização da ex-
posição Graphic Design: London, que teve lugar no Time & Life Building em Bond 
Street, entre 18 de Maio e 1 de Junho de 1960. Esta exposição incluía trabalhos do 
ilustrador e designer Dennis Bailey* (n. 1931) de Derek Birsall, George Daulby, 
Alan Fetcher, Colin Forbes, George Mayhew, Peter Wildbur, entre outros.44 

No folheto de divulgação da exposição, George Daulby expressava, contudo, o 
seu sentido de frustração face às limitações do design gráfico dos anos 50 em 
Inglaterra. Manifestando um ponto de vista que era inteiramente subscrito pe-
los seus colegas, que tinham perfeita consciência que havia muito a aprender, 
tanto com a exuberante publicidade americana, como com a ordenada e assimé-
tria tipografia que se praticava na Suíça, que estes designers haviam conhecido 
através da revista Typographica, mas também através das austeras páginas bran-
cas da revista suíça Neue Grafik.45 Esta foi fundada em 1958, por quatro designers 
de Zurique, Richard Paul Lohse* (1902-1988), Josef Muller-Brockmann* (1914-
1996), Hans Neuburg* (1904-1983) e Carlo Vivarelli* (1919-1986), e era publicada 
em três línguas (alemão, inglês e francês).46 

O aparato e a difusão cultural que se começou a fazer sentir em Inglaterra, a par-
tir do final de 50, e a emergência destes novos designers, enquanto profissionais 
conscientes e com uma filosofia de design modernista, acabaram por conferir ao 
design britânico uma nova configuração estilística e sobretudo uma nova e dis-
tinta dimensão profissional, que mais tarde iria fazer dele uma referência inter-
nacional. Entre eles encontrava-se o autodidacta Robin Fior, que emergiu como 
designer, tal como os restantes pioneiros referidos, exactamente neste período, 
tendo vindo também a tornar-se uma figura de referência do design gráfico 
britânico.

44 Rick Poynor (edição), op. cit., pp. 14-15.  
45 Esta revista com o subtítulo “International Review of Graphic Design and Related Subjects Issues in German, 

English and French Language,” estava repleta de artigos que sumarizavam os maiores dogmas do Swiss 
Style, e foi, em parte, responsável pelo estabelecimento do grafismo suíço, como aquele que esteve na 
origem do que depois ficou conhecido como Estilo Tipográfico Internacional. Cf. Stephen J.Eskilson, op. 
cit., p. 294.

46 Rick Poynor (edição), op. cit., p. 15.  
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As origens familiares, o percurso 
académico e a iniciação de Robin Fior 
na actividade como designer
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Nota introdutória

Neste capítulo propusemo-nos fazer uma caracterização do percurso de Robin 
Fior antes da sua emergência como designer, procurando referir os seus antece-
dentes familiares, o seu percurso académico e as suas primeiras experiências na 
área, de modo a percebermos até que ponto estas foram determinantes na cons-
trução do seu perfil profissional como designer gráfico.

Pretendemos também demonstrar que o confronto com um mundo da tipografia 
e da caligrafia aconteceu, pela primeira vez, em Harrow, na mesma altura em que 
descobriu o construtivismo. E, ainda, que o gosto pela referida corrente estética 
se desenvolveu a par com uma breve incursão académica em Literatura e Língua 
Inglesa e uma curta passagem pelas lides da advocacia, que só iriam acentuar o 
seu gosto pelo design. 

Foi ainda nossa intenção mostrar que estas descobertas se cimentaram no traba-
lho que desenvolveu com Desmond Jeffery, um impressor inspirado, com quem 
descobriu também a tipografia suíça, que se tornou uma das referências centrais 
dos seus primeiros projectos gráficos, até descobrir a sua própria voz.
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2.1. Origens e família 

Robin Fior nasceu a 27 de Janeiro de 1935, no Royal Borough of Kensington (Lon-
dres), no seio de uma família de classe média alta, com estatuto social, de as-
cendência judaica, sendo o segundo, dos três filhos – Michael (1931) e Nicholas 
(1938) – do casal Fior. 

Ao contrário da frequente reputação que se atribui aos anos 30, de terem sido 
uma década de depressão e desespero, estes foram na realidade marcados por 
uma crescente prosperidade financeira e por uma certa aspiração a conforto ma-
terial. No seio das classes mais abastadas, como a família de Fior, o crescimento 
da economia que se verificou depois de 1933, principalmente nas novas indús-
trias que produziam carros, produtos farmacêuticos e equipamentos eléctricos, 
estimulou mesmo o crescimento que caracteriza uma sociedade de consumo ge-
nuína.1

Faz sentido tentar compreender as mudanças sociais dos anos 50, considerando 
o boom consumista dos anos 30. Foi nestes anos que os consumidores adolescen-
tes típicos começaram a gastar os seus salários em roupas, gira-discos e outros 
bens materiais.2 Robin, nascido no contexto de uma família de classe média alta 
veio a beneficiar na sua infância e adolescência deste contexto de prosperidade 
económica, tendo inclusivamente frequentado algumas das mais prestigiadas 
escolas privadas.

O pai de Robin, Lucien Fior (1896-1987), era o único filho3 de Rachel Leonora 
Thierer (1869-1914), descendente de um dinastia rabínica chassídica, e de Joseph 
Hirsch Fior (1867-1900), que tinham casado em 1895. Os antepassados de Joseph 
Fior, tinham fugido, em 1490, da Península Ibérica para Veneza, e de lá para a Va-
láquia (Roménia), onde, pelo menos um deles, foi primeiro-ministro do príncipe, 
e conquistou um título nobiliárquico.4 

1 Dominic Sandbrook - «Never had it so good a history of Britain from Suez to the Beatles», p. 107.
2 Para o escritor e jornalista J. B. Priestley existiam mesmo duas versões de Inglaterra – o país das 

catedrais e das casas senhoriais e o industrial do carvão, ferro, aço, algodão, lã, ferrovias e das casas 
pequenas todas iguais – que estavam a ser substituídas por um terceira e nova versão, que antecipava 
a prosperidade económica da sociedade britânica nos anos 50. Cf. Idem, pp. 107-108.

3 O seu único irmão, Amand, tinha morrido na infância.
4 Em entrevista com Robin Fior, em 19/01/2009, apresentada em anexo (a partir doravante designadas 

ERF, abreviatura para Entrevista a Robin Fior, seguida da data em que foi realizada).
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Joseph Hirsch Fior foi um lutador convicto pelos direitos dos judeus na Roménia, 
e foi igualmente o responsável pela redacção da carta aberta ao rei deste país, 
Carol (Karl de Hohenzollern [1839-1914]), exigindo plenos direitos civis para os 
judeus. Esta acto valeu-lhe a prisão em 1884, em Bucareste. Depois de ter estado 
preso, foi expulso da Roménia, numa altura em que era tido como uma persona-
gem proeminente na comunidade judaica.5 

Hirsch Fior foi para Inglaterra, pouco depois de 1885, trabalhar como secretário 
de um rabino ilustre, de nome Moses Gaster (1856-1939), que nascera, como ele, 
em Bucareste. Moses era o Hakham – sábio rabino – da congregação de judeus 
espanhóis e portugueses, em Londres, à qual presidiu durante o bicentenário da 
sinagoga Bevis Marks, a mais antiga do Reino Unido, e assim chamada devido à 
sua localização. Moses ajudou Hirsch Fior a estabelecer-se neste país.6 

O pai de Robin, Lucien Fior, serviu no exército britânico e sobreviveu à Primeira 
Guerra Mundial. Estudou direito no King’s College, em Londres, onde concluiu a 
licenciatura, tendo sido neste percurso pupilo de um primo abastado. Quando se 
comprometeu com a mãe de Robin, Olga Samuel (1907-1988), que era provenien-
te de um clã anglo-judaico que comercializava pedras preciosas, foi obrigado, 
contra a sua vontade inicial de ser Barrister (profissional liberal), a qualificar-se 
como Solicitor, de forma a garantir um rendimento regular, assegurado através de 
um carteira de clientes, e do direito a fazer audiências no tribunal de instâncias 
inferiores.7 

A prática legal do pai de Robin era diversificada, defendendo desde direito crimi-
nal a civil, divórcios e disputas de propriedade, entre outros. Lucien era, ainda, 
membro do partido Liberal8  e um convicto defensor dos direitos humanos. De-
fendeu alguns casos que lhe trouxeram notoriedade, nomeadamente, o processo 
de um famoso cartoonista político chamado Kem, que reclamava a utilização ex-
clusiva da sua assinatura. O processo era contra outro cartoonista que trabalhava 
no jornal tabloide de direita, Daily Sketch, e que assinava como Kim. Kimon Evan 
(1904-1988), o nome verdadeiro de Kem, ganhou o processo, mas tal custou-lhe 
a perda de alguns clientes, e a acumulação de algumas dívidas, como o ilustra 
o cartoon [Fig. 8]. Este foi desenhado pelo próprio Kem, em 1948, que o enviou 

5 ERF 19/01/2009.
6 Idem.
7 Ibidem.
8 Tanto a mãe como a avó de Robin eram apoiantes do Partido Conservador. 
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depois a Lucien, para mostrar que necessitava rapidamente receber o dinheiro 
que lhe cabia da indemnização, por causa dos credores que o perseguiam. Neste 
cartoon, Kem fugia para o escritório de Lucien, que ficava, então, no número 14 
da Manchester Square.9

Hoje, Lucien Fior, é recordado sobretudo, pelo seu papel na abolição dos bilhetes 
de identidade, que haviam sido instituídos, em Inglaterra, em 1940. Na altura 
em que começaram a ser utilizados estes tinham nove funções distintas, que pas-
saram a trinta em 1951, e que cresceram por uma questão meramente burocráti-
ca. Lucien considerava os bilhetes de identidade uma desnecessária invasão de 
privacidade, já que o cartão e o número da segurança social davam acesso aos 
mesmos benefícios, e eram igualmente eficazes no combate à fraude. Embora, 
Lucien  tenha perdido o processo, o, então, primeiro-ministro Winston Churchill 
(1874-1965) concordava com os seus fundamentos, e veio a abolir os bilhetes de 
identidade em 1952.10

9 ERF 19/01/2009.
10 Idem.

[Fig. 8] Cartoon, Kem, 1948 
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2.2. Os Primeiros anos de juventude

Na altura em que Robin nasceu, o seu pai, um liberal convicto, tinha uma firma 
de advocacia, na Bloomsbury Street, perto do Museu Britânico. Com a Segunda 
Guerra Mundial iminente, foi forçado a mudar-se com a sua família para Ble-
tchley, onde não vieram a ficar muito tempo. Depois de Bletchley seguiram para 
Newton Longville, onde residiram até 1940. Desta aldeia, Robin recordava-se de 
habitar a casa de hóspedes do Reverendo e também do dia 3 de Setembro de 
1939, o dia em que oficialmente a Alemanha declarou guerra à Inglaterra.11 

Com o desenrolar da guerra, a família de Robin foi forçada a mudar-se mais al-
gumas vezes. Seguiram então para Denham e Harefield. Denham, onde viveram 
entre 1940 e 1941, era uma aldeia que tinha como centro de animação um velho 
estúdio cinematográfico. Da passagem por Denham, Robin recordava-se do céu 
vermelho dos bombardeamentos feitos à cidade de Londres, que ficava a cerca 
de 40 km de distância. Em 1941, seguiram para Harefield, onde se fixaram até 
1957. A casa onde Robin habitou em Harefield tinha sido construída nos terrenos 
em volta de uma mansão de um arquitecto, que foram posteriormente ocupados 
pelo Ministério da Defesa.12 

Entre 1941 e 1944, Fior frequentou o equivalente à nossa escola primária. Situada 
num subúrbio, a P.N.E.U. (Parents National Educational Union), fazia parte de uma 
rede de instituições progressistas. No contexto desta escola, ganhou inclusiva-
mente alguns diplomas (Royal Drawing Society), pelo seu desempenho no estúdio 
de desenho, uma disciplina à qual era dada bastante importância, tal como à 
música. Uma das particularidades desta escola residia precisamente no facto de 
fomentar a aprendizagem destas disciplinas como parte integrante do sistema de 
ensino, o que na altura não era prática corrente.13 Parecendo ir ao encontro do que 
Herbert Read (1893-1968) expressava em 1943, no seu livro «A educação pela arte», 
onde sublinhava a importância do papel da arte na aprendizagem das diversas 
disciplinas.14 

Depois de concluída a escola primária, Robin estudou na St. Martin’s School 
(1944-48), onde concluiu o equivalente ao nosso ensino preparatório. Nesta es-
cola privada, tal como sucedia no mesmo período nas escolas portuguesas, foi 

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Herbert Read - «A educação pela arte», p. 13.
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confrontado com a obrigatoriedade de aprender latim. Esta aprendizagem reve-
lou-se, segundo o próprio, extremamente útil, não só porque, o ensinou a pensar 
mais metodicamente, mas porque o ajudaria também, no futuro, a ler, escrever 
e até a entender com maior facilidade, o português. Na sua perspectiva, o gosto 
pelo “tipografismo”15 analítico remontava a este breve aprendizado do latim.16

Já a guerra ia longe quando Robin, em 1957, alugou no centro de Londres, na 
Berners Street, aquela que veio a ser a sua primeira casa, um primeiro andar, com 
casa-de-banho comum com o andar de baixo, que pertencia a um colega arquitec-
to.17 Este espaço oitocentista, que habitava agora, tinha sido construído pelo fa-
moso arquitecto escocês William Chambers (1723-1796).18 Começava, assim, uma 
nova etapa na vida de Fior, mais cosmopolita e do seu agrado, visto que foi pre-
cisamente neste período particular da sua vida que ele imergiu definitivamente 
nas lides do design gráfico e da política.

2.3. Tipografia e caligrafia, interesses de longa data

Entre 1948 e 1953, Robin Fior frequentou Harrow, um dos mais prestigiados co-
légios internos ingleses, onde estudaram figuras de renome, como o poeta Lord 
Byron (1788-1824), Winston Churchill, Pandit Nehru (1889-1964), o arquitecto 
modernista Serge Chermayeff (1900-1996), entre outros. Apesar de Fior pertencer 
a uma família de classe média alta, tradicional e com estatuto social, no contexto 
formal de Harrow, sentiu-se, de certa forma desconfortável, o que se podia dever, 
à vocação artística que então despontava, e que era avessa à maioria das aspira-
ções dos seus colegas. Seria igualmenteessa atitude anticonformista e crítica que 
o conduziria, poucos anos depois, a uma franca e aberta militância na esquerda. 

Apesar de Robin ser a antítese do Homo Economicus, era, no entanto, alguém cujo 
humor espirituoso e inteligente não passava despercebido, a sua mise-en-scéne 
não passava indiferente nesta escola, a ponto de um dos filhos do seu professor 
15 Neologismo da autoria de Robin Fior, que o utilizou pela primeira vez no título da exposição Tipo-

grafismo em Portugal hoje, que teve lugar na Feira Internacional de Lisboa em 1976. Com esta expressão 
Fior pretendia distinguir a Arte (tipografismo) do Ofício (tipografia), tal como sucede no inglês com 
as expressões typography e letterpress, que significam, respectivamente, arte tipográfica e impressão 
tipográfica. Maria João Bom - «O (tipo)grafismo de Sebastião Rodrigues» (texto policopiado), p. 6.

16 ERF 19/01/2009.
17 Idem.
18 Autor da Somerset House, em Londres, o seu mais famoso projecto, e aquele que absorveu grande parte 

das suas energias durante um período de duas décadas (1776-1796). 
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de física, que tal como ele também estudava em Harrow, chegar mesmo a diri-
gir-se-lhe para dizer o seguinte: «O rapaz mais espirituoso da escola, devia estar a 
governar o país».19 A esta afirmação, Fior responderia na altura, com o seu humor 
característico: «Deus proíba».20

Foi, contudo, durante a passagem de Robin por Harrow, que os seus interesses 
pela literatura e pela linguística despontaram, vindo no futuro a marcar de forma 
indelével o seu trabalho. O professor que sensibilizou Fior para estes interes-
ses, foi Ronald Watkins (1904-2001), que ensinava inglês, latim e arte dramática. 
Este fora educado em Eton e Cambridge, e era conhecido pelo seu trabalho sobre 
Shakespeare. Em 1932, integrou o corpo docente de Harrow, onde se tornou res-
ponsável pela introdução do palco Shakespeariano (Isabelino), e por levar à cena 
inúmeras peças deste autor. Fior, além de aluno de Watkins, participou também, 
em algumas das suas peças como assistente de palco.21 Os interesses mencio-
nados, somados, a um humor extremamente bem focado, tornar-se-iam a força 
motriz daquilo que seria no futuro o design de Robin.

No contexto de Harrow, Robin aprendeu também, para além das disciplinas tra-
dicionais, um pouco de russo (a ler e a escrever em cirílico e a diferença entre os 
verbos progressivos e não progressivos) e, frequentou, igualmente, duas oficinas 
opcionais: Composição Tipográfica Manual e Pintura e Caligrafia. Estas contribu-
íram de forma substancial para acentuar a sua apetência pelo design, área onde 
viria a breve trecho a profissionalizar-se, apesar de alguns desvios curiosos. 

A experiência vivida na oficina de tipografia, então chamada Printing Office, – 
numa alusão directa ao manifesto This is a Printing Office (1932),22 de Beatrice 

19 ERF 04/03/2009.
20 Idem. 
21 Ibidem.
22  O manifesto “This is a Printing Office,” foi redigido por Beatrice Warde, enquanto era responsável pela 

publicidade da Monotype Corporation, e, foi composto, como fez questão a autora, na fonte Perpetua, de 
Eric Gill. Neste Beatrice chamava a atenção dos designers, tipógrafos e impressores para a importância 
da tradição da escrita. Obviamente que o seu texto era promocional, dado que se dirigia, naturalmen-
te, aos clientes da Monotype, mas tinha, também, um sentido muito moral e ético, para além de ser 
grandemente poético. Warde, com este manifesto, provou mais uma vez a sua habilidade para utilizar 
a linguagem poética de modo a conseguir os seus objectivos didácticos, e a adesão incondicional a este 
manifesto foi absolutamente considerável. Beatrice Warde - «This is a printing Office». University of 
California Press, 1983.

Robin e Desmond Jeffery, sobre quem falaremos adiante, parodiaram este manifesto, que voltaram a com-
por, não para fazer a apologia da tradição, mas sim com comentários jocosos sobre a cultura reinante 
nas tipografias de bairro inglesas. ERF 04/03/2007.
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Warde – fez com que Robin criasse uma aversão duradoura à elegante fonte de 
letra Perpetua,*** de Eric Gill (1882-1940),23 a propósito da qual referiu mais tarde: 

Esta fonte era a escolha artística do mestre de tipografia e, como consequência des-
se facto, o que era desgastante, grande parte dos trabalhos realizados nesta oficina 
eram compostos em Perpetua.24

Esta oficina tinha sido criado em 1951, dentro do espírito do movimento Arts & 
Crafts, pelas mãos da família McCorquodale,– cujas diversas gerações de jovens 
tinham passado por Harrow –, que doou, não só um par de prensas pequenas e 
cavaletes de tipos,** como cedeu ainda a tempo parcial, dois dos mais antigos 
profissionais da sua empresa, respectivamente um compositor e um tipógrafo.25 

O primeiro trabalho que Fior desenvolveu no contexto desta oficina consistiu em 
compor manualmente um programa para uma peça de Shakespeare, a propósito 
do qual desabafou mais tarde:

 Hamlet era a escolha desse ano, e o elenco era imenso, e, como tal, havia muita 
Perpetua para compor.26 

Nesta oficina de tipografia Robin compôs assim com tipos de chumbo as suas 
primeiras palavras e frases, adquirindo os conhecimentos básicos e desenvolven-
do o seu gosto pela tipografia. 

Na oficina de Pintura e Caligrafia, que começou a frequentar em 1949, com 14 
anos de idade, Robin teve como professor Maurice Percival (1906-1981). Este 
tinha-se convertido ao Catolicismo, na sequência de uma tentativa de suicídio – 
fruto de um amor frustrado – que o deixou para sempre amputado do seu braço 
direito.27 Maurice era um grande entusiasta e um forte impulsionador da caligra-
fia do Renascimento, um gosto que havia chegado até Harrow, através de Wilfrid 
Blunt (1901-1987) que era professor em Eton. Este gosto havia sido redescoberto 
em Inglaterra, no início do século XX, por Edward Johnston,* nomeadamente, 
com a publicação, em 1906, da sua obra, «Writing and Illuminating and Lettering»,28 

23 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” em «Eye» p. 66.
24 ERF 04/03/2009.
25 Idem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Edward Johnston - «Writing and Illuminating and Lettering». London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., 

1906.
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– reimpressa, até à data, trinta vezes. Nesta, Johnston explicava detalhadamente 
como fazer caligrafia de grande qualidade, apresentando exemplos criteriosa-
mente seleccionados e ensinando a utilizar correctamente ferramentas e técni-
cas.29 

Edward Johnston foi, também, o autor da famosa fonte clássica Johnston Sans,***30 
criada para a identidade corporativa e sinalização do Metropolitano de Londres, 
em 1916, a pedido de Frank Pick (1878-1941), gestor da Underground Electric Rai-
lways.31 

Para o Metropolitano de Londres este designer criou, ainda, a partir de uma versão 
anterior de 1907, o famoso símbolo circular que constitui ainda hoje um elemento 
contínuo na mundialmente conhecida identidade corporativa desta empresa.32 
Este sofreu contudo, ao longo dos anos, alguns processos de simplificação, que 
passaram também pela abolição dos carris que originariamente compunham este 
símbolo. Este logótipo,** bem como a fonte referida, tornaram-se elementos con-
tínuos na famosa identidade corporativa do Metropolitano de Londres, e o pro-
grama de Johnston de indentidade corporativa para esta empresa causou grande 
admiração na altura. Johnston, trabalhou para esta companhia até 1933, altura em 
que Henry C. Beck (1903-1974)33 – com quem Robin veio a trabalhar mais tarde – 

29 Richard Hollis, op. cit, p. 92.
30 Apesar das raízes historicistas desta letra, Johnston teve a sensibilidade de produzir uma das fon-

tes mais vanguardistas da sua época. Ele criou um tipo sem serifas autenticamente pioneiro, – que 
rompeu com os tipos precedentes, sem serifas, Vitorianos,** – ao baseá-lo num rigoroso conceito de 
simplicidade geométrica das letras, antecipando, desta forma, a tendência de design do movimento 
moderno, da década de 1920. Cf. Lewis Blackwell, op. cit., p. 60.

Esta letra exerceu uma influência duradoura em Inglaterra. Na sua versão actual esta fonte preserva, no 
entanto, o traço milenar, caracterizado pelos famosos pontos nos “i” e “j” em forma de diamante, que 
Johnston lhe soube imprimir. Estes denunciam claramente o gosto e a prática do seu autor, na escrita 
com pena de ponta quadrada (uma tradição que tinha e que conseguiu incutir às várias gerações de 
estudantes que teve), bem como as raízes historicistas desta letra, que remontam à arte dos escribas 
medievais e árabes. Digamos, que esta conserva na sua versão actual tanto a modernidade como a 
bagagem milenar que Johnston lhe soube imprimir originariamente. 

Esta fonte está actualmente disponível em formato digital, sob a designação de New Johnston, ou simples-
mente Johnston, depois de um subtil redesenho levado a cabo pela agência londrina Bank & Miles. 
Lewis Blackwell, op. cit., p. 60.

31 Richard Hollis, op. cit, p. 92.
32 Paulo Heitlinger - «Tipografia, origens, formas e uso das letras», p. 183. 
33 Nos primeiros anos da década de 30, o Metropolitano de Londres expandiu-se tanto, que era difícil 

condensar todas as novas linhas e estações num mapa geográfico, e os passageiros queixavam-se que 
o mapa existente era ruidoso, confuso e difícil de ler. Em virtude desse facto, Frank Pick, encarregou 
Henry Beck, de inventar uma nova forma diagramática de fazer esse mapa. Beck, baseou o seu mapa 
num circuito eléctrico, e representou cada linha numa cor diferente, assinalou as estações com formas 
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completou o seu famoso mapa do metro,34 que garantiu à imagem desta empresa 
um lugar na história do design gráfico.35

Adepto e simpatizante dos ensinamentos de Johnston, Maurice Percival, intro-
duziu aos seus alunos, «Writing and Illuminating and Lettering». Robin achou, con-
tudo, os seus exemplos demasiado relacionados com a tradição monástica, um 
preconceito que atribuía às suas raízes judaicas.36 

A paixão de Robin era então a caligrafia itálica, cujos exemplos, de grande beleza, 
encontrou nas obras do designer e tipógrafo Reynolds Stone* (1909-1979) e do 
calígrafo americano Paul Standard, que também conheceu através de Maurice.37 
A apetência de Robin por esta arte, que associava à Primavera, podia ver-se na 
sua virtuosa, elaborada e elegante caligrafia (que sofreu com o passar dos anos 
um aperfeiçoamento substancial, que se traduziu na forma menos condensada, 
mais liberta e natural das suas letras), como o exemplifica a dedicatória do postal 
de aniversário destinado à autora da tese [Fig. 9]. 

de diamante, e simplificou o curso de cada rota utilizando as formas vertical, horizontal e diagonal.
Preocupados com o facto do mapa de Beck ser demasiado radical, os colegas deste sugeriram que fosse 

introduzido à experiência, sob a forma de um desdobrável.** Provou ser tão popular que foi imediata-
mente adoptado como mapa padrão do Metropolitano de Londres, e Beck continuou a trabalhar nele 

até ao final dos anos 50. Cf. Philip B. Meggs & Alston W. Purvis - «História do design gráfico», p.425.
34 Paulo Heitlinger, op. cit., p. 183. 
35 Richard Hollis, op. cit., p, 97. 
36 ERF 04/03/2009.
37 Idem.

[Fig. 9] Dedicatória de aniversário, Robin Fior, 2004
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O confronto com o que de melhor se fazia em Inglaterra, em matéria de caligra-
fia e, ainda com as fontes originais da caligrafia renascentista italiana ajudaram 
a moldar a mão criativa de Robin. Foi através do confronto e da análise de 
originais, reproduções e, inclusivamente originais modernosrevivalistas, que 
Fior se sentiu extremamente seduzido por esta arte. Estes factores acabaram 
efectivamente por reforçar a sua destreza natural. 

Foi com alguma deferência que Robin mostrou os belos exemplos de caligrafia 
que lhe passaram pela mãos, durante o período de aprendizagem na oficina de 
Maurice. Um misto de admiração e nostalgia combinaram-se quando desfolhou 
«Three Classics of Italian Calligraphy an Unabridged Reissue of the Writing Books of 
Arrighi, Tagliente and Palatino»,38 uma compilação (facsimiliada) de três manuais 
magistrais de caligrafia renascentista, com uma introdução de Oscar Ogg. Na 
atitude deferente de Robin, perante o legado de três dos maiores calígrafos e 
praticantes da Cancellaresca corsiva,** podemos depreender a fonte ilimitada de 
inspiração que estes constituíram para si, ou mesmo para todos os criadores de 
letras contemporâneos. 

Durante a sua frequência neste colégio particular, Robin adquiriu assim, não só 
uma grande paixão pela tipografia, isto é, pela forma como ideias e palavras se 
tornam visíveis através da sua passagem a um suporte, mas também pela caligra-
fia. A sua apetência natural conduziu-o, ainda, aos chás que o quinto Marquês de 
Cholmondeley (1883-1968) dava para entregar os prémios que a sua esposa ins-
tituíra para caligrafia itálica, onde lhe foi atribuído o Cholmondeley Prize (1952).39

Estes prémios tinham sido criados, por volta de 1950, pela Marquesa de Chol-
mondeley (1894-1989), anteriormente Condessa de Rocksavage, de nome Sybil 
Sassoon. Os Cholmondeley Prizes eram disputados em simultâneo pelos alunos de 
Harrow, Eton e Winchester, três dos mais prestigiados colégios Ingleses, e, tinham 
por objectivo, incentivar nos mais novos o gosto pela caligrafia.40 No contexto de 
Harrow foram ainda atribuídos a Robin três School Handwriting Prizes.41

38 «Three Classics of Italian Calligraphy an Unabridged Reissue of the Writing Books of Arrighi, Tagliente and 
Palatino», Oscar Ogg (introdução). Facsimile edition: Dover Publications inc., 1953.

39 ERF 04/03/2009.
40 Em troca de correspondência com a secretaria de Harrow. 
41 ERF 04/03/2009.
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O facto de ter tido um pai advogado foi um factor que permitiu a Robin adquirir 
uma certa familiaridade com a lógica da lei, e com o seu respectivo sistema de 
regras e análise de textos.42 O contacto com esta lógica foi, segundo o próprio, um 
dos aspectos que veio a conferir alguma peculiaridade ao seu design, uma parti-
cularidade que somada aos aspectos anteriormente mencionados, se reflectiu até 
ao final nos seus projectos.43

2.3.1. Broadsheet, o primeiro projecto gráfico

No contexto de Harrow, Robin concebeu também o seu primeiro projecto gráfico, 
que consistiu na realidade no design do título, capa e interior, de uma revista 
trimestral chamada Broadsheet (1951) [Fig. 10]. Tanto o formato como o título de-
finidos para esta revista, foram ideia de Laindon Alexander, colega de Fior.44 

Este projecto, que começou por ser apenas uma folha impressa de ambos os la-
dos, veio a adquirir alguma consistência e volume (16 a 32 páginas), além de 
ter sido uma experiência frutuosa para Robin, visto que foi a primeira vez que 
experienciou fazer design.45 Para conceber a capa desta revista, publicada pela 
Harrow School Poetry Society, da qual Fior foi co-fundador, o designer pediu aju-
da ao conhecido arquitecto, e amigo da família Denis Lennon. O resultado foi o 
título da Broadsheet composto numa fonte de letra extremamente arquitectural, 
de nome Profil***, que Fior nunca mais veio a utilizar. A Profil era um Clarendon*** 
com contorno e sombra fortemente acentuados, e muito popular na altura. Esta 
era uma fonte ao espírito da moda tipográfica ditada pelo Festival of Britain.46 

Este evento, realizado em 1951, tinha sido tipograficamente dominado pelo revi-
valismo dos tipos Egípcios** ou, como também são conhecidos, os slab-serif,** do 
século XIX, os chamados tipos Vitorianos.** A redescoberta do espírito da época 
Vitoriana tinha surgido um pouco antes em Inglaterra, com a publicação de «Ni-
neteenth century ornamented types and title pages» (1938), um livro da autoria de Ni-
colete Gray* (1911-1997). Foi este livro que providenciou autoridade e fontes para 
o culto dos tipos display** Vitorianos, cujo gosto e utilização culminou depois da

42 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in Search of a revolucionary Language,” op. cit., p. 74.
43 Idem.
44 ERF 04/03/2009.
45 Idem.
46 Ibidem
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 guerra, na «Architectural Review» – publicada desde 1896 –,47 no Royal College of 
Art e no Festival of Britain.48 

Este festival celebrou o centenário da Exposição Universal de 1851,49  para a qual 
Paxton (1803-1865) tinha construído o Palácio de Cristal, e procurou suscitar, en-
tre os ingleses, um sentimento de recuperação e progresso. O festival foi também 
projectado para coincidir com um tempo que marcava o fim da austeridade e o 
início do comprometimento democrático com a arte, a ciência e a tecnologia. Em 
virtude desse facto criou inúmeras oportunidades para uma geração emergente 
de designers gráficos.50 Mas, na realidade, por detrás de algumas guarnições 
mdernistas, o espírito do festival era essencialmente de revivalismo.51 
47 Desde a década de 30, que esta revista se encontrava dividida entre tradicionalismo e modernismo. 

Além, de que não podemos deixar de referir o papel de promoção desta revista na história da tipogra-
fia, o que se revelava, tanto nos seus artigos, como no seu design. Cf. Richard Hollis, op. cit., p. 168; Cf. 
Robin Kinross - «Modern typography an essay in critical history», op. cit.,  pp. 139-140.

48 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», op. cit., p. 267.
49 A Exposição Universal de 1851, teve lugar em Hyde Park, em Londres, de 1 de Maio a 15 de Outubro 

de 1851, e foi a primeira, de uma série de exposições internacionais, que promoviam a cultura e a in-
dústria de cada país participante. Esta foi organizada pelo Príncipe Alberto (1819-1861), consorte da 
Rainha Vitória (1819-1901), que foi um entusiástico promotor da exposição, e por Henry Cole (1808-
1882), como uma celebração da moderna tecnologia industrial e do design moderno. David Raizman, 
op. cit., pp. 51-52.

50 Entre os designers participantes no festival estavam, o designer gráfico, industrial e de exposições, F. 
H. K. Henrion (1914-1990) e Milner Gray (1899-1997). Este último contribuiu, entre outras coisas, para 
o sistema de sinais deste evento. Outro designer gráfico a dar seu contributo foi Abram Games (1914-
1996), que foi o autor do famoso símbolo do festival e das suas respectivas aplicações. 

Este símbolo foi produto de uma competição de design organizada pelo Arts Council e o Council of Industrial 
Design, onde foram requeridas submissões a doze designers especialmente escolhidos para o efeito. 
Entre os escolhidos estavam representados, tanto alguns nomes estabelecidos da arte comercial in-
glesa, como alguns jovens designers. Da velha guarda participaram neste concurso, Reynolds Stone 
(1909-1979), Milner Gray, Richard Guyatt (1914-2007), e Lynton Lamb (1907-1977), e da geração mais 
jovem, Abram Games, F. H. K.Henrion, Tom Eckersley* (1914-1997) e Robin Day (1915-2010), todos 
eles figuras de referência do design inglês deste período.

No logótipo do festival a combinação do perfil da Grâ-Bretanha, com os pontos cardeais e as bandeiras, 
criaram um emblema, que acabou por simbolizar tanto decoro magistral (história e tradição), como 
alegria (tolerância social e humor). O bem sucedido design deste logótipo,** estabeleceu Abram Games 
como um dos mais significativos designers da sua geração. 

Outro designer gráfico e tipógrafo que trabalhou para o Festival of Britain foi Charles Hasler (1908-1992), que 
havia desempenhado um papel relativamente significativo na concepção de inúmeras exposições de 
grande calibre, cartazes publicitários e edição de livros, a partir dos anos 30 em diante. Este seria o pre-
sidente do Painel de Tipografia do festival, e o designer da influente brochura** (31 págs. + ilustrações) 
intitulada A Specimen of Display Letters designed for the Festival of Britain, onde eram apresentadas as le-
tras display seleccionadas para utilizar nos materiais impressos e edifícios do festival. Nesta brochura, 
que foi posteriormente distribuída aos arquitectos e designers do evento, os tipos escolhidos foram 
ilustrados. Cf. Ken Garland - “Graphic Design in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 62.

51 Idem.
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Segundo Ken Garland, hoje um designer gráfico e autor reconhecido, existia 
mesmo algo desencorajante no festival para os, então, jovens estudantes de de-
sign gráfico como ele, que completou os seus estudos na Central School of Arts & 
Crafts, nos anos 50. O grafismo praticado – confuso, incoerente e insular –, não 
constituiu grande alimento para este jovem tipógrafo com um ponto de vista in-
ternacionalista, como o próprio demonstrou mais tarde no seu ensaio intitulado 
“Graphic design in Britain 1951-61: a personal memoir,” publicado no livro «A word 
in your eye», também da sua autoria. Neste, criticava também o guia do festival, 
a propósito do qual dizia:

Excluindo a intemporal capa de Abram Games (1914-1996), nós encontramos a mais 
monótona tipografia, creditada, se essa é a palavra, a Will Carter; a mais embaraçosa 
e arcaica peça de trabalho.52

Apesar da brevidade com que o estilo do festival passou de moda, não pode-
mos, no entanto, esquecer o impacto positivo que este evento teve na altura na 
generalidade das pessoas e, sobretudo, nos artistas, que viram no seu contexto 
ser promovida a arte, o design e a indústria. Além de que, o festival, se dirigia à 
população em geral, procurando passar uma mensagem de optimismo, e ofere-
cendo en passant um vislumbre da cultura tipográfica vigente, que mostrava que 
o design inglês estava ainda longe das prescrições da moderna tipografia.53

Para conceber o interior de Broadsheet, Fior buscou ainda inspiração no layout de 
uma pequena revista chamada Nimbus. As capas desta revista eram, na altura, 
da responsabilidade do jovem designer Terence Conran* (n. 1931), que depois se 
tornou bastante conhecido, por ter fundado o Conran Design Group (1956-71), e 
a seguir a primeira Habitat (1964-71), em Fulham Road (Londres).54 A fonte uti-
lizada na paginação do interior de Broadsheet foi a romana Plantin,*** um tipo 
popular em Inglaterra que se reconhece facilmente pelo seu longo eixo vertical e 
largura estreita, características que tornam a sua utilização bastante económica. 
Esta foi escolhida por Robin, pelo facto de ser uma fonte relativamente acessível 
em Inglaterra, mas igualmente pela fluidez da sua versão itálica.55 

52 “Once past the blameless – and timeless – cover by Abram Games, we found the most dreary typography, cred-
ited, if that is the word, to Will Carter; an embarrassing and archaic piece of work.” Idem, pp. 62-63. 

53 Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 8.
54 ERF 04/03/2009.
55 Idem. 
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O rigor com que Robin a utilizou neste contexto, era um reflexo da disciplina e 
aprendizagem que desenvolveu durante este período particular da sua vida.

2.4. Oxford e o convívio no café Torino

Foi depois de adquirir os conhecimentos rudimentares de caligrafia e de compo-
sição tipográfica em Harrow, de ter sido dispensado do serviço militar – por ser 
míope –, de ter passado por Oxford (1953-54) – onde frequentou o primeiro ano 
da licenciatura em Literatura e Língua Inglesa – e de ter trabalhado no consultório 
de advocacia do pai, que Robin se iniciou no mundo das artes gráficas. Inscreveu-se, 
ainda, por influência de seu pai, em Gray’s Inn, um dos quatro colégios de advo-
cacia Ingleses, onde obteve aprovação em três das cinco disciplinas que compu-
nham a primeira parte do exame de admissão. Contrariamente, porém, à vontade 
e ao que era tradição na sua família, e mais interessado em “advogar graficamen-
te,” do que em ser advogado, desistiu definitivamente desta carreira.56 

Curiosamente, na altura em que foi entrevistado para a sua admissão em Oxford, 
Robin demonstrou interesse em frequentar PPP-philosophy, psychology & physio-
logy, mas como do seu currículo não fazia parte biologia (nível A), tal não foi 
possível. Decidiu então cursar Literatura e Língua Inglesa, em virtude desta 

56 ERF 10/03/2009.

[Fig. 10] Capa de Broadsheet número 5, Robin Fior, Dezembro de 1952
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licenciatura ser conhecida por ter grandes professores, como C. S. Lewis (1898-
1963) e J. A. W. Bennett, mas acabou por a abandonar pouco tempo depois. Outra 
opção que se colocou a Robin, foi o colégio Christ Church, mais conservador, onde 
o historiador H. R. Trevor Roper (1914-2003), uma amigo da família, era profes-
sor. Mas também estava fora de questão ser historiador.57

Depois de sair de Oxford, passou a frequentar o café Torino, na Frith Street, no 
Soho, onde começou a conviver com o grupo que integrava o célebre tipógrafo, 
Edward Wright, que dava então aulas de tipografia experimental na Central Scho-
ol of Arts & Crafts. Para além de Wright, eram habitués deste espaço, uma série de 
artistas, designers, arquitectos, historiadores e músicos, que partilhavam o mes-
mo interesse e optimismo em relação à modernidade, e que faziam parte de uma 
minoria na Inglaterra da época. Este era, também, o espaço de eleição do pessoal 
da editora Rathbone Books (mais tarde Aldus Books), que ficava perto, e para a qual 
Edward viria a trabalhar.58 

Os intelectuais e artistas dissidentes, que faziam parte deste grupo, sediado em 
Londres, eram estritamente internacionais nas suas fidelidades, e os designers 
que o frequentaram estavam interessados não apenas nas possibilidades formais 
permitidas pelo movimento moderno, mas também na ideia de design como 
uma forma visível de filosofia social. Edward Wright, podia ser referido como o 
mais conhecido membro designer deste grupo.59

Wright, era uma personalidade de referência do design gráfico inglês do pós-
-guerra, que se tinha especializado na concepção de projectos de sinalização e de 
letras para edifícios. A possibilidade de trabalhar nesta última área, deveu-se ao 
facto de conhecer inúmeros arquitectos, alguns dos quais, eram, então, responsá-
veis pela construção de edifícios modernos. O facto de entender os espaços, e não 
ter preconceitos em utilizar os materiais que os arquitectos modernistas usavam 
na construção dos seus edifícios, como, o betão, o metal, o vidro ou o plástico, era 
também uma vantagem para o trabalho que desenvolvia.60 

O grupo do Torino integrava também, alguns estrangeiros ou descendentes de 
estrangeiros, que tinham emigrado para este país à procura de viver numa demo-
cracia. Entre eles, encontrava-se o influente poeta e historiador de arquitectura – 
57 Idem.
58 Ibidem.
59 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», p. 279.
60 Idem, p. 57.
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judeu polaco, – Joseph Rykwert (n. 1926), que ensinou uma geração de historiado-
res e teóricos de arquitectura, e que apontou a Robin, pela primeira vez, a direcção 
do modernismo tipográfico.61 

Faziam igualmente, parte deste grupo de emigrantes, o arquitecto Theo Crosby 
(1925-1994); o fotógrafo americano Don Hunstein;62 o italiano Germano Facetti* 
(1926-2006), que pertencia à aristocracia do Partido Trabalhista e que mais tarde 
se tornou director de arte da Penguin Books (1961-72), onde exerceu uma influên-
cia considerável; entre outros.63 

Os frequentadores assíduos do Torino constituíam um nicho cosmopolita, numa 
Londres ainda muito cinzenta nestas áreas, e muitos dos designers que o fre-
quentaram representavam a renovação formal do design inglês. Durante este 
convívio Robin aprendeu imenso, nomeadamente nas aulas de tipografia que 
Edward Wright dava na Central School of Arts & Crafts, que começou a frequentar, 
por sugestão de Joseph Rykwert.64 

2.5. Na Oficina de tipografia experimental de Edward Wright

Depois de Oxford, altura em que decidiu que queria ser designer, Robin começou 
a aprender a profissão, com a ajuda das aulas nocturnas de tipografia experimen-
tal que Edward Wright dava na Central School of Arts & Crafts, que começou a 
frequentar em 1955. No contexto destas, nasceu o gosto de Fior, por explorar as 
possibilidades construtivas da impressão com letras de madeira,65 que constituí-
am uma alternativa à composição e impressão com tipos de metal, e que tinham 
a particularidade de custar menos e serem mais versáteis.66 Robin veio a utilizar 
inúmeras vezes estas letras nos seus projectos gráficos, em particular nos seus 
primeiros anos como designer, mas também, esporadicamente, mais tarde. 

61 Robin Fior - “Working with Edward Wright,” em «Typography papers 8», p. 173.
62 Ken Garland - “Graphic Design in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 65.
63 Idem.
64 Robin Fior, “Working with Edward Wright,” op. cit., p. 173.
65 ERF 10/03/2009.
66 Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit - «Graphic design referenced - A visual guide to the language, 

applications, and history of graphic design», p. 72.
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Pela oficina de Wright passou também, antes de Robin, Ken Garland. Aliás, por 
estas aulas passaram inúmeras pessoas que hoje são grandes designers,67 algu-
mas das quais presenças assíduas no Torino.68 Tal como Garland, Robin resolveu 
aprender mais sobre impressão tipográfica.** Paralelamente à oficina de Wright, 
Fior frequentou no mesmo período aulas de desenho na St. Martins School of Art.69

Na oficina de Wright, Robin trabalhava sob a sua orientação numa prensa Al-
bion.** A propósito destas aulas, Fior, recordou, mais tarde, num artigo que es-
creveu:

O sorriso de aprovação de Edward nas suas primeiras incursões na tipografia cons-
trutivista, que com o crescente apoio (e visualidade) [do mestre] se tornaram mais 
expressivas.70 

Este gosto pela tipografia construtivista, antecedeu a adesão de Robin à Nova 
Esquerda (v/ capítulo 3), e nasceu inicialmente através do confronto com alguns 
artigos publicados na revista «Typographica», que comprara, pela primeira vez, 
com 16 anos de idade. Através desta revista conheceu, entre outros, o trabalho 
de El Lissitzky, um dos pais  da revolução do design gráfico soviético, e que foi 
sempre uma grande fonte de inspiração para si.71 

Outro gosto que Robin adquiriu com Edward, foi o de utilizar o papel vegetal 
como suporte para o design. Este gosto por este material, que se somou, mais 
tarde, à grande mestria de Fior para conceber projectos tipográficos multilíngues, 
cujos rudimentos adquiriu igualmente com Wright, viria a resultar em alguns 
dos seus melhores trabalhos.

No trabalho experimental que Robin desenvolveu neste período, tanto na ofici-
na de Wright, onde aprendeu a compor com letras de madeira, como na sequên-
cia dele, foi buscar também alguma inspiração ao designer gráfico, tipógrafo, 
impressor e escritor holandês, Hendrik N. Werkman* (1882-1945). O que atraía 
67 Tais como Richard Hollis, Margaret Calvert (n. 1936) e Germano Facetti. Ken Garland - “Graphic De-

sign in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., pp. 65-66.
68 Idem, p. 65.
69 ERF 10/03/2009.
70 “And I remember Edward giving his sweet smile of approval to my early attempts at constructivist typography, 

with their increasing visibility (and visuality), became more expressive.” Robin Fior - “Working with Edward 
Wright,” op. cit., p. 174.

71 A paixão de Robin por Lissitzky era tanta, que durante a inauguração da exposição Art in Revolution, 
que teve lugar na Hayward Gallery, em 1971, este confessava ter sentido a presença do designer russo, 
admitindo que a experiência foi deveras espiritual. ERF 10/03/2009.
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Robin no trabalho deste designer era o facto de com a consistência espessa e 
irregular da tinta e uns borrões ocasionais parodiar os padrões profissionais do 
ofício, e, ainda o utilizar muitas vezes as letras de impressão abstractamente, 
como figuras ou formas, às quais adicionava áreas coloridas com tiras de papel 
embebidas em tinta. Werkman imprimia frequentemente sem impressora, atra-
vés de um processo que se chamava impressão quente,** e o uso propositado que 
fazia de velhos tipos de madeira tornou-se um símbolo de design não comercial 
muitos anos após o seu fuzilamento pelos alemães nos últimos dias da ocupação 
Nazi.

Era, portanto, na postura desinibida e informal do design de Werkman, que Ro-
bin reconhecia qualidade e se inspirava. Além de que apreciava também na pro-
dução do designer holandês – que consistia basicamente em livros com tiragens 
muito pequenas e alguns prospectos, onde deliberadamente expunha o processo 
de impressão – a força, a motivação política e a informalidade. Tal justifica o fac-
to de, pelo menos no início da sua carreira, Robin ter preterido quase sempre o 
design formal e sofisticado, a favor de um design informal, onde, por vezes, um 
borrão ocasional era bem vindo. Este aspecto, como iremos ter oportunidade de 
verificar, dever-se-á também aos parcos recursos financeiros e materiais, com que 
Fior foi obrigado muitas vezes a desenvolver os seus trabalhos.

Tal como aconteceu com o trabalho de Lissitzky, foi também, primeiramente, atra-
vés da revista Typographica,72 que Robin conheceu os projectos de Werkman.73 Esta 
revista, que deixou de ser publicada em 1967, funcionava para os jovens como 
Robin ou Ken Garland, como medida para aquilo que faziam, ou aspiravam fa-
zer, dado que Spencer, era o único a procurar manter os designers ingleses a par 
daquilo que se fazia tipograficamente noutros países e continentes, e a dar lições 
de história sobre a Nova Tipografia no período anterior à guerra, publicando ain-
da tudo o que encontrava de bom, ou pelo menos interessante na cena britânica 
– mesmo que pouco – procurando determinar também o seu lugar no contexto 
internacional.74

72 A influência da Typographica foi suplementada pelo livro «Design in Business Printing», que se tornou 
uma bíblia para os estudantes de design. Cf. Ken Garland - “Graphic Design in Britain 1951-61: a per-
sonal memoir,” op. cit., p. 64.

Mais tarde Spencer pediria a Robin que escrevesse um artigo sobre os seus cartazes para a CND e o Comité 
dos 100, para publicar na Typographica, mas Robin foi extremamente resistente à ideia de suavizar a sua 
linguagem militante, e às sugestões de correcção propostas, pelo que ficou sem efeito. ERF 18/03/2009.

73 ERF 10/03/2009.
74 Ken Garland - “Graphic Design in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 64.
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Robin conheceu, também, o trabalho de Werkman, através das publicações do 
Museu Stedelijk de Amesterdão, e da revista Quadrat Print. Esta última era igual-
mente uma publicação holandesa que dava cobertura a campos artísticos diver-
sos como a tipografia, o design gráfico, as artes plásticas, a literatura, a arqui-
tectura e a música, e que exerceu uma influência considerável em Inglaterra. A 
Quadrat Print foi publicada, entre 1955 e 1974, pela Steendrukkerij De Jong & Co, 
tendo como editor o designer principal da empresa, Pieter Brattinga (1931-2004). 
Na construção do grafismo desta revista participaram inúmeros designers, e esta 
tinha ainda a vantagem de ser publicada em quatro línguas – holandês, inglês, 
alemão e francês – e a particularidade de não ser vendida, mas sim distribuída 
aos amigos e clientes.75 

Robin, voltaria a conviver com Edward, mais tarde, quando este trabalhava na 
Rathbone Books, com os designers, Germano Facetti – que Robin conhecera tam-
bém no café Torino, – Edwin Taylor, Bruce Robertson, Félix Gluck e a escritora de 
livros infantis e futura mulher de Robin, Jane (n. 1936).76 

O fundador da Rathbone Books tinha sido Wolfgang Foges, um dos primeiros edi-
tores em Inglaterra a vender livros, onde existia uma  inovadora integração entre 
imagem e narrativa, resultante do empenho de Edward e Facetti, em evitar o óbvio, 
e em alargar a diversidade de fontes disponíveis dentro da medida do possível.77 

Outra presença na Rathbone Books, que Robin também conheceu, foi Marie Neu-
rath* (1898-1986), que se havia refugiado em Inglaterra com o seu marido, o so-
ciólogo Otto Neurath* (1882-1945). Ainda, em Viena, tinham criado ambos o In-
ternational System of Typographic Picture Education, mais conhecido pelo acrónimo 
ISOTYPE,78 em 1936. Através deste sistema de educação pela imagem, as ideias do 
casal exerceram uma influência considerável em Inglaterra, onde os seus contri-
butos para o design de informação e, nomeadamente, para a sinalização pública

75 ERF 01/08/2011.
76 Robin casou com Jane em 1961, e dela teve três filhos, Liza (n. 1962), Jake (n. 1964) e Rosa (n. 1967). 

Robin e Jane separaram-se em 1969.
77 Robin Fior - “Working with Edward Wright,” op. cit., p. 173.
78 A questão com que Otto Neurath se deparou na época que antecedeu o ISOTYPE, foi a de como di-

fundir dados estatísticos entre os cidadãos austríacos, maioritariamente analfabetos. O pressuposto 
de que estes deveriam compreender esses mesmos dados, de grande importância, de forma tão sim-
ples como ler um mapa geográfico, acabaria por conduzir ao ISOTYPE. Este modo de pensar foi sem 
dúvida o grande passo dado por Otto Neurath, pois subjacente a ele, mais do que a ideia de criar uma 
linguagem universal, estava a consciência de que isso só era possível através de uma síntese visual. Cf. 
Philip B. Meggs & Alston W. Purvis, op cit., pp. 423-424.
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moderna foram inúmeros, acabando inclusivamente por influenciar o design do 
próprio Festival of Britain, onde o grafismo dos diagramas apresentados foi, de 
forma inequívoca, influenciado pelos Neurath.79

2.6. Trabalhando com Desmond Jeffery

Robin conheceu Desmond Jeffery no final de 1955, depois de ter encontrado por 
acaso alguns dos seus trabalhos, entre eles, um cartaz para um recital de música 
no Wigmore Hall que lhe causou alguma curiosidade. Na altura a oficina de im-
pressão de Desmond ficava na Marylebone Lane, um bairro central de Londres, 
com galerias de arte, cafés, música, e Robin resolveu bater-lhe à porta e investi-
gar.80 Ficaram imediatamente amigos e Jeffery deu a Fior um exemplar do catálo-
go de tipos, compilado e impresso por ele, intitulado «The small letter», cheio de 
citações anarquistas, que Robin guardou religiosamente.81 

Segundo Libertad Cabielles, a primeira mulher de Desmond, entre as particulari-
dades de Jeffery como impressor e designer estavam o facto de:

Desde o princípio [ter] procu[rado] sempre referências nos livros de tipos. Nenhum 
outro designer tinha o seu olho para os tipos. [Para ele, os tipos] tinham que ser bo-
nitos ou não os queria. Caso contrário, ele podia ter comprado a Bodoni da Monotype. 
Mas ele adquiriu a da Bauer. Tinha que vir [da Bauer], porque era esta a única que 
parecia bem. [Mesmo assim] ele não quis todos os tamanhos, porque alguns não 
eram bons.82

79 ERF 10/03/2009.
80 Depois de ter prestado serviço na Royal Air Force, e de ter frequentado um ano produção de livros 

na Central School of Arts & Cratfs, estabeleceu-se como impressor em 1950. Começou a trabalhar com 
uma prensa Adana,** uma pequena Albion, e algumas caixas de tipos,** mas sempre com um grande 
interesse por fontes, e uma atitude aberta em relação à forma como estas podiam ser utilizadas. Foi em 
1955, ano em que adquiriu uma Heidelberg platen,** que estabeleceu a sua oficina na Marylebone Lane, 
tornando-se o impressor local de algumas empresas vizinhas. Em 1962, mudou-se para Suffolk e mais 
tarde adquiriu um prensa cilíndrica Heidelberg, mas em 1971, com o desaparecimento da impressão 
tipográfica, vendeu as prensas e partiu para a Irlanda.

Desmond rejeitou sempre o termo design, como forma de descrever o que se fazia na sua oficina, mas duran-
te quase toda a sua vida como impressor ele ensinou ao mesmo tempo designers, além de ter revelado 
sempre uma grande capacidade para fazer composições com tipos. 

Para Robin, Desmond foi sempre um impressor-designer, que teve os seus anos mais produtivos durante o 
período em que trabalhou na Marylebone Lane. Cf. Sally Jeffery - “Introduction,” em «Late letterpress 
the work of Desmond Jeffery», pp. 5-6.

81 Robin Fior - “Marylebone to Clerkenwell,” em «Late letterpress the work of Desmond Jeffery», p. 23.
82 “From the beginning he was always poring over type books. No other designer had his eye for type. It had to 

beautiful or he wouldn’t have it. Otherwise he could have bought Bodoni from Monotype, but he wouldn’t have 
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Fior apercebeu-se de imediato destas qualidades, nomeadamente do facto da 
oficina de impressão de Desmond não ser uma oficina comum. Aquilo que ele 
fazia era design moderno, isto é, Desmond era autor de uma prática tipográfica 
moderna. Consideramos importante referir novamente que em Inglaterra, a mo-
derna tipografia era ainda, apesar do Festival of Britain e da revista Architectural 
Review, – que exerceram um papel instrumental no gosto do público, – uma prá-
tica minoritária. Jeffery era também anarquista e uma das suas grandes fontes 
de inspiração era o livro «A Dream of John Ball», de William Morris (1834-1896), 
que narra a história da revolta de camponeses ingleses de 1381 e dum hipotético 
rebelde, chamado John Ball. Desmond era igualmente simpatizante da tradição 
sindical espanhola, um pouco por influência de Libertad Cabielles que era pro-
veniente de uma família espanhola anarquista.83

Desmond Jeffery, que fazia aquilo que hoje podemos chamar tipografia de autor, 
e com quem Robin trabalhou aproximadamente dois anos (1955-1956), era, então, 
um dos poucos que praticava em Londres, um design moderno com um idioma 
que denunciava a influência de Jan Tschichold. Jeffery era ainda, numa fase ini-
cial, um dos poucos que importava tipos das fundições** continentais. A título de 
exemplo, era o único a dispor na altura da Akzidenz Grotesk,***84  uma fonte que 
fora lançada pela fundição de tipos Berthold (Berlim) em 1898, e que foi uma das 
primeiras fontes sem serifas que prefigurou por metade de um século o lança-
mento de tipos neo-grotesque,** que se tornaram populares, como a Helvetica.***85 

Desmond influenciou imenso Robin, que desenvolveu, desde muito cedo, um 
gosto por fontes sem serifas.86 Estes tipos eram na altura extremamente difíceis 

that. He boughtt it from Bauer. It had to come from there because that was the one that looked good. He didn’t 
want all sizes, because some sizes weren’t good.” Libertad Cabielles apud Paul Stiff - “Desmond Jeffery in 
print and politics,” em «Late letterpress the work of Desmond Jeffery», p. 11. 

83 Robin Fior - “Marylebone to Clerkenwell,” op. cit., pp. 23-24. 
84 Como sucedeu com inúmeros tipos sem serifas, criados no séc. XIX, o desenhador da Akzidenz é des-

conhecido. Cf. Richard Hollis - “Robin Fior. In search of a revolutionary language,” op cit., p. 66.
85 Os praticantes do Estilo Tipográfico Internacional, foram os primeiros a utilizar profusamente este tipo 

do século XIX, que combinava a aparência moderna que eles procuravam, com formas geométricas 
menos rígidas, e que tinham um grande impacto em matéria de legibilidade. A Akzidenz Grotesk re-
presentava para os designers suíços o compromisso perfeito, dada a sua aparência funcionalista, não 
excessivamente estilizada. Esta fonte, apelidada também de Standard, nos países de língua inglesa, 
termo que também será utilizado no contexto desta tese, atraiu um número crescente de seguidores, e 
chegou a converter-se num símbolo emblemático da Escola Suíça. Cf. Stephen J.Eskilson, op cit., p. 290; 
Cf. Lewis Blackwell, op cit., p. 28

86 Quando, em Inglaterra, se começaram a utilizar tipos sem serifas e fotografias, tal seria feito, inicial-
mente, de uma forma próxima da paródia. Jan Tschichold, que se encontra entre os mais reverenciados 
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de encontrar em Inglaterra, pois muito poucas tipografias os tinham disponíveis.87 
Uma excepção era, naturalmente, a Gill Sans,*** que alcançou fama muito rapida-
mente, por reunir a simplicidade geométrica defendida pela Nova Tipografia, e a 
vivacidade que sugere a caligrafia. Apesar de inspirada no tipo sem serifas, que 
Edward Johnston criou para uso exclusivo do Metropolitano de Londres, a fonte 
de Eric Gill alcançou maior difusão devido ao seu carácter distinto, e também, em 
virtude da grande publicidade que lhe foi feita pela Monotype, para quem fora 
criada.88

Apesar da popularidade da Gill Sans em Inglaterra, Robin preferiu sempre fontes 
grotesque e neo-grotesque, que tinham um aspecto mais modernista, do que as fon-
tes humanísticas de Eric Gill.

O confronto com a gramática tipográfica modernista praticada por Desmond, 
que, segundo Robin, não foi muito difícil de aprender, foi extremamente frutu-
oso para Fior. Foi também este excelente tipógrafo e impressor, que começou a 
trabalhar quando todo o material gráfico era ainda produto da especialização dos 
ofícios, quem, pela primeira vez, reconheceu em Robin uma apetência particular 
para manipular a linguagem escrita, na sua prática tipográfica.89 Esta caracterís-
tica, que o designer manteve nos seus trabalhos até ao final, resultava também, 
segundo o próprio, do seu gosto particular pela política e pela comunicação.90

teóricos, praticantes e historiadores de tipografia do século XX, e que trabalhou inclusivamente em 
Inglaterra para a Penguin, tinha menos simpatia por esta atitude, do que pelo novo tradicionalismo, visto 
que neste existiam diferenças mas também paralelismos com a sua Nova Tipografia, nomeadamente 
a crença partilhada de que a tipografia era um meio eficiente para chegar a um fim essencialmente 
utilitário e acidentalmente estético. Cf. Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain 
after the war,” op. cit., p. 9.

87 A crescente procura por tipos sem serifas, requisitados para as composições do Estilo Suíço (natural-
mente, por influência da Bauhaus), veio finalmente proporcionar o aparecimento deste tipo de fontes, 
entre as quais, a Helvetica e a Univers*** (1954), que se tornaram muito influentes. Ambas, foram dese-
nhadas tendo como ponto de partida a popularidade que tinha, entre os designers suíços, a Akzidenz 
Grotesk. A génese da Helvetica correspondeu à existência de uma grande procura, tanto que o seu uso 
em trabalhos publicitários e composições de texto se consolidou muito rapidamente. E, a Univers, 
desenhada por Adrian Frutiger (n. 1928), não nasceu tanto em resposta a uma procura, mas sim como 
resultado de uma busca por um alfabeto funcionalista. Tanto a Helvetica como a Univers, se tornaram 
símbolos internacionais do Estilo Suíço, e por volta dos anos 60, e 70, a Helvetica, em particular, foi 
uma das fontes mais utilizadas internacionalmente. Cf. Philip B. Meggs & Alston W. Purvis, op. cit., 
pp. 468-470.

88 Lewis Blackwell, op cit., pp. 90-92.
89 Robin Fior - “Marylebone to Clerkenwell,” op. cit., pp. 23-24. 
90 ERF 10/03/2009. 
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Quando Jeffery estabeleceu a sua gráfica, a impressão tipográfica era ainda um 
processo genuíno, que veio a desaparecer uma década depois, por ter sido ul-
trapassada pelas facilidades da litografia offset** na reprodução de ilustrações e 
meios tons.** Mas o facto de ter constituído um meio elegante e directo de passar 
palavras para um suporte, fez com que Desmond a utilizasse de forma vigorosa 
até ao final, o que também lhe foi permitido porque inúmeras fundições euro-
peias continuaram durante bastante tempo a desenhar fontes para composição 
manual.**91

Jeffery, que sabia que Robin se identificava politicamente com a esquerda, reco-
mendou-lhe a leitura dos dois volumes de «Printing Types: Their History, Forms 
and Use», de D. B. Updike* (1860-1941) em particular o capítulo XXIV, do II.º 
volume, intitulado “Industrial conditions of the past and their relation to the printer’s 
problem today.”92 Neste capítulo, como o título indica, Updike descrevia as condi-
ções industriais miseráveis dos impressores no passado e relacionava essas con-
dições com os problemas que estes enfrentavam na altura em que os volumes 
tinham sido escritos. Robin confessou algum tempo antes de morrer, que tinha 
sido útil a consulta destes dois volumes de Updike, porque lhe permitiram en-
tender com mais rigor o contexto deste ofício nos séculos XIX e XX, e perceber 
que existia entre os gráficos e os tipógrafos uma certa tradição revolucionária, 
com a qual se identificava.93

A experiência na tipografia de Jeffery, situada numa cave perto do escritório do 
pai de Robin, então em Manchester Square, foi enriquecedora, tanto do ponto 
de vista prático como teórico. Desmond era um tipógrafo no sentido tradicional 
da palavra, mas dotado de um pensamento altamente cultivado, modernista e 
internacionalista, para além de ser um homem com fortes motivações políticas.94 

Robin Kinross, num artigo que escreveu em 1998, intitulado “Herbert Read and 
Design,” chegou inclusivamente a associar Desmond com Anthony Froshaug, 
que é considerado o mais convincente expoente da moderna tipografia em In-
glaterra.95 Porém, referiu nesse mesmo artigo que, apesar de Jeffery ser o natural 

91 Sally Jeffery - “Introduction,” op cit., p. 5. 
92 D. B. Updike - «Printing Types: Their History, Forms and Use», pp. 245-272.
93 Robin Fior - “Marylebone to Clerkenwell,” op. cit., p. 23.  
94 Paul Stiff - “Desmond Jeffery in print and politics,” op. cit., p. 8.  
95 Mas Desmond imprimiu de uma forma que Froshaug nunca conseguiu, e Anthony Froshaug fez de-

sign duma maneira que Jeffery nunca foi capaz. Desmond abordava ainda, os materiais gráficos, tendo 
como ponto de partida a informação mais do que o design. Idem, pp. 8-9.
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sucessor de Froshaug, em virtude do facto de ambos encararem a arte do design 
e o ofício da impressão com uma consciência moderna, a diferença entre eles, 
residia, na particularidade de, para Froshaug, a composição tipográfica manual 
ser a armadura a partir da qual se podia desenvolver um programa de design, e 
de para Desmond a prática ser o próprio programa.96

Fior, considerava, no entanto, que o design de Desmond – que fazia essencial-
mente papéis de carta, cartões, convites e também alguns cartazes, principalmen-
te para clientes ligados à música, particularmente de jazz, – era, igualmente, um 
pouco influenciado por Herbert Spencer, cujo trabalho considerava caracterizado 
por um modernismo moderado.97 

O trabalho de Jeffery foi grandemente apreciado pelos seus clientes e estimado 
também por alguns designers, nomeadamente pelos irmãos Bartram, Ken Cam-
pbell* (n. 1939), Ivan Dod, Richard Hollis* (n. 1934), Ruari McLean* (1917-2006), 
Romek Marber* (n. 1925), e, naturalmente, por Robin Fior (que introduziu Des-
mond na Campanha para o Desarmamento Nuclear (v/ Capítulo 4). Para além destes 
círculos relativamente restritos, Desmond era pouco conhecido na altura.98

Quando Robin deixou a oficina de Desmond, em 1956, manteve contacto com 
este, mostrando-lhe e pedindo-lhe opiniões sobre os trabalhos que ia desenvol-
vendo. E, em 1958, Jeffery, perguntou a Robin se este estava interessado em dar 
aulas na London School of Printing, em Back Hill, visto que havia meio dia por se-
mana, por preencher. Desmond, achava que o contacto de Robin com a lei, a sua 
atitude em relação à linguagem e a sua lógica gráfica, eram suficientes para este 
desenvolver um bom trabalho. Fior aceitou o desafio, e ambos organizaram o seu 
modesto portefólio,** que convenceu Tom Eckersley* (1914-1997), e o seu braço 
direito Harold Bartram, a aceitarem Robin nesta escola.99  

2.6. Investigando o Neue Grafik e os seus protagonistas

Durante os anos 50 emergiu na Suíça um movimento que ficou conhecido como 
Die Neue Grafik (O Novo Design Gráfico), ou mais propriamente como Estilo 

96 Robin Kinross - “Herbert Read and Design,” em «Herbert Read Reassessed», p. 146.
97 ERF 10/03/2009.
98 Paul Stiff - “Desmond Jeffery in print and politics,” op. cit., p. 9.
99 Robin Fior - “Marylebone to Clerkenwell,” op. cit., p. 24. 
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Tipográfico Internacional,100 cuja clareza e objectividade conquistaram adeptos no 
mundo inteiro, entre eles Robin, que se tornou um seguidor.

O desenvolvimento e o protagonismo que este estilo alcançou, deveu-se também 
ao facto deste pequeno país trilíngue, ter sido o único da Europa que não se en-
volveu em nenhuma das grandes guerras mundiais, o que conferiu a esta con-
federação uma situação de privilégio, no que dizia respeito ao desenvolvimento 
económico e social. No término das duas guerras fratricidas, o balanço final re-
sultou numa enorme prosperidade económica e na inexistência de traumas, tanto 
sociais como políticos.101

Foi através de revistas, como a Neue Grafik, a Graphis e outras, que esta nova 
abordagem da comunicação gráfica – no que dizia respeito ao design de livros, 
cartazes, logótipos e outros tipos de comunicação –, foi inicialmente promovida 
no exterior. Este estilo alcançaria uma reputação tal, cuja hegemonia indiscutível, 
faria dele a voz do design gráfico moderno.102 

As características visuais deste estilo incluíam:

1. A unidade obtida por meio de uma organização assimétrica dos elementos numa 
grelha** rígida, porque os protagonistas deste estilo acreditavam que as grelhas 

matemáticas eram o meio mais legível e harmonioso para estruturar informações;

2. O uso da fotografia objectiva;

3. Texto que apresentava informações visuais e verbais de maneira clara e factual, 
livre dos apelos exagerados da propaganda e publicidade comercial;

4. O uso de tipografia sem serifas e alinhada à esquerda, porque os mentores deste 
estilo achavam que a tipografia sem serifas expressava o espírito de uma era mais 
progressista.103

Mais importante do que o aspecto visual desses trabalhos era a atitude desenvol-
vida pelos seus pioneiros em relação à sua profissão, para quem clareza e ordem 
eram as palavras-chave.

100 Este está conectado com a Suíça, mas também com a Alemanha, e consiste, na realidade, num conjunto 
de padrões para o design gráfico e a tipografia, que foram estabelecidos no período após a Segunda 
Guerra Mundial, que ficaram posteriormente conhecidos como Estilo Tipográfico Internacional. David 
Raizman, op. cit., p. 277.

101 Enric Satué - «El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días», p. 325.
102 Este estilo era, ainda, contemporâneo de uma fé na estética moderna, e nas vantagens práticas da tec-

tónica arquitectura em aço e ferro do Estilo Internacional. Cf. David Raizman, op cit., p. 278. 
103 Philip B. Meggs e Alston W. Purvis, op. cit., p. 462. 
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Na base do método suíço, estava um processo racional, em vez do génio da inspi-
ração que caracterizava, por exemplo, a publicidade americana. O ideal suíço era 
a apresentação objectiva da informação, em vez da expressão subjectiva de uma 
atitude, emoção ou humor, o que o tornava mais adequado às exigências da co-
municação corporativa e à precisão factual, do que à publicidade, cujo objectivo 
era persuadir. Enquanto o Estilo Suíço dependia da fotografia representacional e 
da tipografia minimalista, a publicidade era mais orientada para a imagem, e em-
pregava, tanto a ilustração como a fotografia simbólica. Digamos que a expressão 
gráfica suíça acentuou a gramática sintáctica do design gráfico com as suas gre-
lhas estruturantes e relações tipográficas, negligenciando, porém, algumas das 
primeiras descobertas modernistas, como a tipografia visualmente expressiva e 
as imagens surrealistas.104 

A semiótica, a ciência que estuda os signos na linguagem visual – explorada com 
grande intensidade no final dos anos 60 na Europa, especialmente na Hochschule 
für Gestaltung (Ulm), na Alemanha – era compatível com a racionalidade do mé-
todo suíço, e ao prometer uma alternativa ao design intuitivo, passou a fazer par-
te do conhecimento de muitos aderentes do Estilo Suíço, onde Robin se incluía. 
Apesar de complexa e difícil de perceber, a carga científica da semiótica reforçou 
o tom objectivo do Design Suíço, e a ideia de que o design gráfico era mais do que 
uma forma de arte pessoal. Ao fazê-lo, tornou-se a primeira teoria codificada do 
design gráfico, o que constituiu um passo enorme na direcção do profissionalis-
mo.105

Foi à procura de saber mais sobre este estilo e os seus protagonistas que Robin, 
em 1959, viajou pela Holanda e a Suíça, onde conheceu, entre outros, o designer 
Willem Sandberg* (1897-1984), que foi nas duas décadas que se seguiram à Se-
gunda Guerra Mundial, o designer holandês com maior influência internacional. 
Praticamente autodidacta, Sandberg trabalhara nos anos 20 para um impressor 
na Suíça, visitara a Bauhaus em Weimar e Dessau e estudara o sistema de estatís-
tica visual de Ottto Neurath em Viena. Na altura em que Robin o conheceu este 
trabalhava no Museu Stedelijk de Amesterdão como director, cargo que desem-
penhou entre 1945 e 1962. Fior relatou-nos que este fazia algumas das suas ma-
quetas durante as reuniões, e ainda que a sua atitude e o seu modernismo eram 

104 Katherine McCoy - “American graphic design expression: The evolution of american typography,” em 
«Graphic design history», p. 7.

105 Idem.
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peculiares, isto porque, apesar de ser proveniente de uma família nobre era, ao 
mesmo tempo, da esquerda radical.106

Nos seus trabalhos, Sandberg utilizava tipos grandes, não apenas em cartazes, 
mas também nas capas de catálogos. Para essas capas, quase sempre escolhia os 
mais rudes papelões e papéis de embrulho.107 A informalidade e a improvisação 
eram os principais elementos do trabalho de Sandberg, e eram esses os aspectos 
que Robin apreciava no holandês, para além de que Fior viria a utilizar igual-
mente papéis rugosos nos seus trabalhos, um gosto que parece remontar, tam-
bém, às páginas da revista «Typographica».108

O que tornava o trabalho de Sandberg tão importante era, contudo, a forma como 
usava o sentido das palavras e a estrutura das frases como ponto de partida para 
determinar o layout,109 um aspecto que foi sempre condição sine qua non do design 
de Robin, como iremos ter oportunidade de verificar. Muitas das técnicas de San-
dberg eram inspiradas nas de Werkman, que já referimos, a quem se assemelha-
va na postura artesanal, propositadamente directa e até mesmo desafiadora ante 
os métodos comerciais vigentes.110

O ponto de vista de Sandberg estava bem sintetizado num texto que escreveu em 
1969, chamado “impressão quente,” com o qual Robin se identificava, que passo 
a citar:

Não gosto
de luxo na tipografia

do uso de ouro
ou papel brilhante

prefiro os contornos grosseiros
as superfícies ásperas
e formas dilaceradas

Na Holanda, Robin conheceu também o designer Wim Crouwel* (n. 1928), que 
explorava com grande rigor, a característica grelha do design suíço que viria a in-
fluenciar toda uma geração de designers nos anos 60.111 Contrariamente a Willem 
106 ERF 10/03/2010.
107 Richard Hollis, op. cit., p. 187.  
108 ERF 10/03/2010.
109 Richard Hollis, op. cit., p. 187.
110 Idem, p. 188. 
111 Em virtude da maneira como era utilizada pelos designers suíços, a grelha ajudava o designer a orga-

nizar unidades rectangulares de tipografia, contudo, Crouwel transformou-a na matriz básica dentro 



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior82

Sandberg, cujo design tinha um aspecto impreciso e informal, os trabalhos de 
Crouwel davam a impressão de terem sido produzidos por máquinas, mas Robin 
gostou, da mesma forma, do seu trabalho.

Quando viajou pela Suíça Robin contactou igualmente, com o designer Siegfried 
Odermatt* (n. 1926), cujo trabalho enfatizava a distância que separava Nova Ior-
que de Zurique no que dizia respeito à forma como os designers de ambos os pa-
íses entendiam a publicidade.112 A diferença mais óbvia entre os dois centros, que 
iriam ambos constituir uma grande referência na construção da praxis de Robin, 
era o facto dos anúncios suíços serem mais obra de designers do que de directo-
res de arte,** e da imagem provir directamente do produto, em vez de ilustrar um 
conceito de marketing.113 

Robin apreciou bastante o trabalho de Odermatt, que, tal como ele, era autodi-
dacta. Porém, num país como a Suíça que já na altura tinha excelentes escolas de 
design, tal era uma raridade. O que não o impediu, no entanto, de desempenhar 
um papel importante, tanto na disseminação, como na aplicação do Estilo Tipo-
gráfico Internacional à comunicação empresarial e industrial.114

Grande parte do trabalho de Odermatt era essencialmente tipográfico. Ele acredi-
tava que um design produzido com parcos recursos podia obter o mesmo impac-
to que projectos gráficos coloridos, tendo em conta a força impressa ao conceito e 
a forma como se orquestrava a informação visual. Havia, também, um elemento 
lúdico e desinibido no seu trabalho, uma característica incomum no design suíço 
deste período, que Robin também apreciava.

Robin privou também com Richard Paul Lohse, que para si, era o designer com 
mais características de pintor que conheceu na Suíça.115 Lohse, tinha sido um dos 
fundadores do periódico trilíngue «Neue Grafik», que apresentara a filosofia e as 
realizações do movimento suíço a um público internacional, para além de que 
a tipografia e o formato da publicação eram uma expressão viva da ordem e do 
refinamento alcançado pelos designers suíços.116

da qual as próprias letras eram construídas. Idem, p. 191.
112 Richard Hollis, op. cit., p. 140.
113 Idem, pp. 140-141.
114 Philip B. Megs & Alston W. Purvis, op. cit., p. 476. 
115 Idem.
116 Os editores desta revistam limitaram o seu design em termos tipográficos, à fonte Akzidenz Grotesk, 

que aparecia apenas em dois corpos distintos. Uma das prescrições do design suíço, era a ideia de que 
o designer não devia misturar tipos, e que devia utilizar apenas um ou dois corpos** da mesma fonte, 
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Robin conviveu, também, na Suíça, com Josef Muller-Brockmann, que foi um dos 
principais teóricos e praticantes do movimento, e Hans Neuburg. Ambos desem-
penharam um papel importante na evolução do Estilo Tipográfico Internacional.

Em Muller-Brockmann, Robin apreciava a força e o impacto visual dos trabalhos. 
Esses projectos, apesar de realizados nos anos 50, continuam tão vivos e actuais 
hoje quanto o eram há mais de meio século atrás. Graças aos seus projectos grá-
ficos, textos e ensino, Muller-Brockmann, tornou-se o designer mais influente da 
época, enquanto o movimento nacional que ele ajudou a criar ultrapassava as 
fronteiras do país.117

Durante estas viagens, Robin encontrou ainda muitas outras personalidades li-
gadas ao design, entre elas uma amiga de Le Corbusier (1887-1965), que tinha 
uma loja de design industrial, onde Fior ficou muito bem impressionado com os 
clássicos modernistas.118 De Zurique, Robin recordava-se ainda da parte velha da 
cidade, com as casas caiadas de azul, que descrevia como sendo de um azul mais 
frio que o do Alentejo.119 

Robin fez, ainda posteriormente, outra visita à Suíça, uma vez que ficara bem 
impressionado com o design de alguns dos seus autores, e por se ter tornado 
adepto do Neue Grafik. A adesão incondicional a este estilo, fazia-se sentir mesmo 
nos trabalhos realizados anteriormente a estas visitas, isto porque as qualidades 
formais do Design Suíço, representavam a objectividade à qual, inicialmente, Fior 
aspirava.120 Além de que o Neue Grafik veio, de modo geral, consumar o desejo 
generalizado de clareza, tendo-se tornado, por isso mesmo, uma força interna-
cional, ajudando a estabelecer uma disciplina e uma linguagem tipográfica para 
o design, antes da chegada da fotocomposição** e das imagens geradas por com-
putador.121

 

uma crença que Jan Tschichold tinha abraçado nos anos 30. 
A capa do primeiro número de Neue Grafik, era ainda um excelente exemplo da grelha modular que gover-

nava quase todo o trabalho do Swiss Style. Cf. Stephen J.Eskilson, op. cit., p. 294.; Cf. Philip B. Megs & 
Alston W. Purvis, op. cit., p. 474.

117 Philip B. Megs & Alston W. Purvis, op. cit., p. 476.
118 Robin fez questão de relembrar este acontecimento, visto ter tido impacto em si, mas não se recordava, 

nem do nome da pessoa referida, nem do da loja. ERF 10/03/2010.
119 Idem.
120 Ibidem.
121 Richard Hollis, op. cit. p. 147.
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Capítulo 3 
Activismos e grafismos
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Nota introdutória

Neste capítulo procurámos demonstrar que Robin Fior iniciou a sua actividade 
como designer gráfico através da associação com grupos políticos de esquerda. 
O desenvolvimento organizacional destes grupos, alguns deles de elite, – como 
a Nova Esquerda, para a qual Fior produziu os seus primeiros projectos gráficos, 
ainda em 1957 –, contribuíram para a regeneração do socialismo e da ortodoxia 
marxista e para criar uma esquerda mais humana em Inglaterra, com a qual Ro-
bin se identificava totalmente. 

Foi nossa intenção mostrar ainda que, apesar do trabalho produzido para estas 
organizações não ter sido pago, permitiu a Fior adquirir algum profissionalismo 
e começar a construir o seu estilo pessoal. Um estilo que nesta altura combinava a 
influência do Construtivismo com o Estilo Tipográfico Internacional, mas cujo dese-
jo de encontrar uma linguagem política revolucionária o fez rumar rapidamente 
em direcção a um discurso próprio. Como teremos oportunidade de descobrir, 
este discurso caracterizava-se por uma interpretação comprometida dos factos 
político-ideológicos em contexto e pelo seu enorme potencial visual, que resulta-
va de uma abordagem onde a exploração das propriedades sintácticas e semânti-
cas das palavras eram simultaneamente o ponto de partida e chegada.
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3.1. A militância no Partido Trabalhista

Mais interessado em causas menos académicas, Robin resolveu, contrariamente 
ao que era tradição na sua família, inscrever-se no Partido Trabalhista (1955).1 
Este partido era, então, liderado por Clement Attlee (1883-1967), que enquan-
to Primeiro Ministro (1945-1951) tinha protagonizado um dos governos ingleses 
mais radicais do século XX. A sua extensa política social, incluíra a criação de 
um serviço nacional de saúde e a nacionalização de minas de carvão, ferro e as 
estradas.2

Fior iniciava-se assim nos meandros das lides políticas, chegando inclusivamen-
te a desempenhar um papel activo, no contexto deste partido, na qualidade de 
candidato às eleições locais no concelho de Uxbridge (1955 e 1956), a última das 
quais esteve próximo de ganhar.3

Segundo Robin, o Partido Trabalhista actual, não tinha nada a ver com o partido 
onde militou, cujos valores originais considerava terem-se gradualmente diluí-
do.4 

3.1.1. O Partido Trabalhista e a propaganda política

«Soldiers of Lead» (Soldados de Chumbo),5 de Michael Middleton, filho de um 
Secretário Geral do Partido Trabalhista, foi um dos livros que exerceu influência 
nos trabalhos gráficos políticos da geração de Robin.6 Publicado em 1948, duran-
te o primeiro governo Trabalhista de Clement Attlee, era na realidade um manual 
de estilo sobre como fazer propaganda política de qualidade, e funcionava, tal 
como o próprio título indicava, como uma espécie de introdução à tipografia e 
layout para activistas e voluntários do Partido Trabalhista. 

Revivalista e ilustrado, muito ao estilo do Festival of Britain e da Architectural Re-
view, este pequeno livro destinava-se, segundo o próprio, Michael Middleton:
1 ERF 18/03/2010.
2 ERF 10/03/2010.
3 Idem.
4 Este é actualmente o partido dos seus três filhos. 
5 Michael Middleton - «Soldiers of Lead - An introduction to layout and typography for use in the Labour Par-

ty». publicado pelo Labour Party, 1948.
6 ERF 10/03/2010.
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A todos os que, no Partido Trabalhista, estavam preocupados com o trabalho de rela-

ções públicas, e aos impressores preocupados com a execução desse trabalho, [era], 

a estes que este pequeno livro [era] dirigido.7 

E, os seus objectivos eram:

Em primeiro lugar, a tentativa de estabelecer um certo grau de estandardização para 

a tipografia da publicidade do Partido Trabalhista, independentemente da forma 

como era produzida, de modo a garantir que em qualquer peça de literatura, uma 

certa unidade de estilo era aparente.

E, em segundo, a elevação da qualidade geral dos materiais impressos do partido 

aos padrões elevados de todas as formas de publicidade e produção de livros, com 

os quais a literatura do partido tem activamente de competir.8

Na prática, o que Middleton ensinava neste livro era:

1. A preparar as cópias para impressão;

2. As regras de composição e impressão;

3. A corrigir provas;

4. A escolher e a utilizar tipos de letra;

5. A produzir layouts.

Middleton, apresentava, ainda, uma série de exemplos de trabalhos, para provar 
que:

Existiam centenas de diferentes soluções para se conceber um cartaz ou um panfleto** [...]. Os 

vários exemplos apresentados, eram mostrados com a intenção de provar as diferentes coisas 

que podiam ser feitas com o tipo, por um designer que está preparado para experimentar.9

7 “It is to those who are concerned with Labour’s public relations work, and the printers concerned with the exe-
cution of that work, that this booklet is adressed.” Michael Middleton - «Soldiers of Lead - An introduction to 
layout and typography for use in the Labour Party», p. 3.

8 “It has as its aims, in the first place, a degree of standardization of typography in Labour Party publicity where-
ver it may be produced, so that in any piece of party literature a certain unity of style may be apparent.”

“In the second place, the general raising of the quality of the movement’s printing to those higher standards which 
are increasingly evident in all forms of publicity and book production, and with which party literature has now 
actively to compete.” Idem.

9 “There are a hundred different ways of tacklin a poster, or a leaflet [...]. These various layouts are intended rather 
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Apresentamos um exemplo seleccionado por Middleton (apresentado na página 
32 da sua obra), que revelava uma grande abertura do autor a um design menos 
convencional, a propósito do qual dizia [Fig 11]:

Este é um layout possível, para um cartaz ou um panfleto. Lembrem-se que o tipo não 

precisa de ser estritamente composto na horizontal, e que o sentido de movimento, 

numa composição com diagonais, é melhor alcançado [...] do que com o recurso a 

regras tipográficas supérfluas ou a ornamentos [...]. Compare este layout com o con-

vencional, utilizado nos cartazes impressos tipograficamente para a publicidade, e 

decida qual o que chama mais a atenção da visão.10

Este livro fortemente idealista não teve, contudo, os resultados que Middleton 
e o partido esperavam, visto que a maioria dos apoiantes que organizavam as 
actividades do Partido Trabalhista não tinham uma cultura geral – e muito me-
nos gráfica – suficientemente esclarecida.11 Teve, no entanto, algumas reper-
cussões entre os intelectuais de Londres e no Partido Comunista. Para Robin, 

to suggest some of the different things that can be done with type by a designer who is prepared to experiment.” 
Idem, p. 28.

10 “A suggested layout for a poster or a leaflet. Remember that type need not be set horizontally, and that the sense 
of movement lent to a composition by diagonal is far better achieved [...] than by superfluous rules and ornaments 
[...]. Compare this layout with the usual run of leterpress posters used to advertising meetings, and decide which 
is most likely to catch the eye.”  Idem.

11 Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 12.

[Fig. 11] Layout para a propaganda do Partido Trabalhista, 1948
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este constituiu uma importante fonte de inspiração, já que o introduziu na 
tradição gráfica e na cultura histórica do movimento operário e socialista.12

3.1.2.  Clube de cinema para crianças – os primeiros layouts político-culturais

Ainda em Harefield e por sugestão de uma militante13 local do Partido Comunis-
ta, Robin organizou um clube de cinema para crianças (1956), como parte da sua 
militância no Partido Trabalhista.14 Para este clube, Fior, concebeu, também em 
co-autoria com Desmond Jeffery, os programas de apresentação dos filmes, os 
seus primeiros layouts político-culturais, que foram feitos utilizando a fonte de le-
tra Akzidenz Grotesk, como em todos os projectos que Robin e Jeffery conceberam 
depois em conjunto. Segundo Fior, estes programas (dos quais não existem exem-
plares) foram impecavelmente impressos na oficina de Desmond, numa prensa 
Heidelberg platen.**15 

3.2. O nascimento da Nova Esquerda em Inglaterra

A Nova Esquerda nasceu na segunda metade dos anos 50, num contexto social, 
económico, político e cultural controverso, onde, apesar do crescimento que se 
verificou depois da Segunda Guerra Mundial, se tornava evidente que a Ingla-
terra ficara para trás em relação a outras potências industriais. As consequências 
desta transição foram relevantes, dado que o retrocesso que sofrera o maior e 
mais antigo império capitalista, que deixara de ser a potência líder no mundo, 
indicava que tinha chegado ao fim uma era histórica.16 

Entretanto, os anos 50 ficaram também marcados, em todo o ocidente, pela mobi-
lização massiva da Guerra-Fria. Podemos dizer, então, que o contexto no qual a 
Nova Esquerda emergiu, foi marcado por um lado, pelo capitalismo consumista 
e, por outro, pela Guerra-Fria. Porém, as origens da Nova Esquerda em Inglater-
ra são altamente específicas. Esta emergiu entre 1956-57 com o duplo choque que 

12 ERF 10/03/2010.
13 Da qual Robin não se recordava o nome. 
14 ERF 31/03/2010.
15 Idem. 
16 Lin Chun - «The british new left», p. 1.
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provocaram a invasão da Hungria, pela União Soviética (1956), e a Guerra do 
Suez (1956-57), que abalaram a configuração política da esquerda inglesa.17

O discurso secreto de Khrushchev (1894-1971), durante o vigésimo Congresso 
do Partido Comunista da União Soviética, em Fevereiro de 1956 – onde descre-
veu com detalhe as atrocidades de Estaline (1879-1953) –, foi o primeiro gran-
de impulsionador deste abalo político. Apesar das críticas a Estaline e algumas 
disputas dentro de alguns partidos comunistas se terem tornado mais abertas e 
acutilantes depois da morte deste em 1953, a feroz revelação de Khrushchev so-
bre as purgas e o culto do indivíduo, provocaram uma reacção em cadeia e uma 
profunda crise e divisão no mundo comunista.18 

Se estes eventos foram considerados uma autêntica revolução por muitos socia-
listas independentes, ou uma tragédia política por alguns comunistas honestos, 
o que é certo é que foram um factor decisivo na tomada de consciência, de quão 
repressiva e brutal era a natureza do regime Soviético, e da hegemonia Soviética 
sobre o movimento comunista em particular.19 O impacto destes eventos variou, 
contudo, de país para país.20

A invasão soviética da Hungria, pôs em causa as implicações internacionais do 
estalinismo e gerou profundas ansiedades políticas e morais entre a esquerda em 
todo o mundo. Mas foi a coincidente Guerra do Suez, que produziu em Ingla-
terra, um choque mais extensivo e traumático. Esta obrigou a esquerda a levar 
a cabo alguma acção contra a ofensiva ao regime de Gamal Abdel Nasser (1918-
1970) no Egipto, que culminou na maior demonstração de protesto política em 
Inglaterra desde 1945, na Trafalgar Square.21

Digamos que foi a Guerra do Suez que ajudou os ingleses a despertar para as 
consequências do imperialismo e que deu origem ao nascimento de uma forma 
de protesto completamente nova e radical em Inglaterra.22

Como resultado da invasão da Hungria e da Guerra do Suez, a Nova Esquerda 
rejeitou, tanto o imperialismo ocidental, como o estalinismo. Ambos os eventos, 

17 Idem.
18 Michael Kenny - «The first New Left British intellectuals after Stalin», p. 15. 
19 Stuart Hall apud Lin Chun, op. cit., p. 2.
20 Michael Kenny, op. cit., p. 15. 
21 Idem, p. 19. 
22 Lin Chun, op. cit., p. 2.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior94

definiram para o emergente movimento, «as fronteiras e os limites do que é tolerável 
na política»,23 segundo as palavras de Stuart Hall* (n. 1932), um dos grandes teóri-
cos da Nova Esquerda, reformista e inventor dos Estudos Culturais.

No contexto inglês, prepararam inclusivamente terreno político e moral para a 
emergência de um significativo e massivo movimento pela paz, no qual Robin 
participou activamente. 

3.2.1. O envolvimento na Nova Esquerda

Robin envolveu-se na Nova Esquerda em 1957, no mesmo ano em que se mu-
dou para Londres, em virtude de ter descoberto, durante o seu curto percurso 
intelectual na Universidade de Oxford, que era a favor da regeneração de uma 
tradição de diálogo livre, aberto e crítico – que já não era prática corrente em In-
glaterra. Fior envolveu-se, neste movimento em virtude de se identificar com os 
seus valores, e por ver no socialismo fecundas e rigorosas tradições intelectuais, 
de pensamento e acção, despertas para as realidades do mundo contemporâneo e 
sensíveis às pressões dos ideais de igualdade e justiça social. Representando, por 
isso mesmo, o fermento intelectual e político de uma geração.

Foi, igualmente, por se sentir atraído pelas organizações mais próximas da es-
querda, pelo facto do Partido Trabalhista ter uma percentagem considerável de 
estalinistas, e por estar interessado no que se passava em Londres, que Robin se 
juntou à Nova Esquerda. Sobre a sua curta experiência como político amador, 
Fior afirmava, no entanto, que a sua visão era mais próxima da de um cartoonista 
político, do que da de um político, no verdadeiro sentido da palavra.

Para além do seu envolvimento político, Robin fez para a Nova Esquerda, o que 
foram os seus primeiros projectos gráficos, pouco mais de uma dezena de pros-
pectos, dos quais infelizmente não existem exemplares. Fior começou a fazer es-
tes trabalhos, a pedido de Stuart Hall que, além de cliente, foi um mentor e um 
amigo.

23 “the boundaries and limits of the tolerable in politics.” Stuart Hall apud Lin Chun, idem.
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3.2.2. A brochura Break-through 

Para Stuart Hall, Robin concebeu também, em 1958, uma pequena brochura in-
titulada break-through,24 que falava sobre a urgência do desarmamento nuclear, 
editada por uma organização chamada Combined Universities Campaign for Nucle-
ar Disarmament [Figs. 12 & 13]. No design desta brochura, Fior, utilizou a fonte 
Grotesque séries 215 (normal) e 216 (bold)*** (Monotype), que tinha sido desenhada 
nos anos 20 para o mercado alemão. Na altura, pouca gente usava em Inglaterra 
a Grotesque 215 no design de livros, e Robin era uma excepção.25 Depois de se 
tornar discípulo do Neue Grafik, começou a utilizar com alguma recorrência esta 
fonte e com frequência num só corpo, o que lhe valeu o epíteto, entre os colegas, 
de ser mais suíço que os suíços.26 

Break-through, era uma brochura com capa amarela, com 36 páginas, feita em cor-
po 10 sobre entrelinha** 12. O texto estava tão bem composto que, segundo Fior 
contava, o designer gráfico Alan Fletcher – hoje frequentemente descrito como 
um dos designers ingleses mais prolíficos da sua geração e que Robin conhe-
ceu através da notável parceria Fletcher/Forbes/Gill (1962), e mais tarde Penta-
gram (1972) –,27 comprou uma série de exemplares para fazer as suas maquetas. 

24 Stuart Hall - «Break-through». Combined Universities Campaign for Nuclear Disarmament, 1958. 
O exemplar apresentado faz parte do espólio do Arquivo de livros raros da biblioteca da London School of 

Economics.
25 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 136. 
26 ERF 19/06/2010.
27 Mais tarde, Robin, a título de brincadeira, perguntou a Alan Fletcher, porque é que a parceria Penta-

gram, não se chamavam Pentecostes, visto que cobravam pelos seus serviços cinco vezes mais que as 

[Figs. 12 & 13] Brochura break-through, Robin Fior, 1958
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Na altura as maquetas eram feitas através de um imaculado processo de corte e 
colagem, e a tarefa de compor texto era bem mais complicada do que é hoje em 
dia com a tecnologia digital disponível. Uma das maneiras era cortar com o x-
-acto texto corrido, e colar esse mesmo texto sobre a maqueta com vista a simular 
o efeito final. Mais tarde, em 1961, surgiu um novo processo de compor letras, 
que veio facilitar a vida aos designers gráficos, as letras transferíveis Letraset,** 
que com o seu grande catálogo de fontes, constituía uma grande ajuda na hora 
da composição criativa tanto na publicidade como em cartazes. Estas tiveram um 
grande impacto no design da época, porém, mesmo com o recurso a esta técnica, 
Robin admitia ter sido sempre mau nas técnicas de estúdio.28

Uma das particularidades do design de break-through, residia no ênfase dado ao 
hífen, o que revelava que Fior, desde o início da sua carreira como designer, re-
velara sempre uma grande preocupação com o uso da pontuação, com a sua cor-
recta colocação, o que hoje é uma banalidade observável até na mais vulgar peça 
de design. 

3.2.3. A jornada da New Left Review

O processo de formação da Nova Esquerda, começou com a criação de dois im-
portantes jornais, o Universities and Left Review (ULR) e o The New Reasoner (NR) 
(originariamente chamado The Reasoner). O primeiro representava os socialistas 
independentes e o segundo os comunistas dissidentes. A fusão dos dois deu ori-
gem à New Left Review (NLR), que assinalou a unificação de duas gerações da 
Nova Esquerda, que tinham experiências e estilos diferentes.29

O The New Reasoner, era um jornal trimestral, com o subtítulo “Um jornal de huma-
nismo socialista,” que foi editado pelos historiadores E. P. Thompson* (1924-1993) 
e John Saville* (1916-2009), entre o Verão de 1957 e 1959. O jornal foi lançado com 
o objectivo de proporcionar actividades dissidentes continuadas fora do Partido 
Comunista. Este começou a ser editado depois dos seus editores terem sido sus-
pensos do partido, tendo depois resignado, por produzir o jornal The Reasoner.30

suas congéneres inglesas. Idem.
28 Ibidem.
29 Lin Chun, op. cit., p. 10.
30 Michael Kenny, op. cit., p. 18.
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A preocupação de Thompson e Saville, quando começaram a publicar o The Re-
asoner, em Julho de 1956, era reformar o partido. Com essa finalidade os artigos 
principais deste jornal centravam-se nos danos que o estalinismo provocara, não 
só como filosofia política, mas também como lógica organizacional. A claridade 
moral destes ensaios, onde desenvolveram uma interpretação mais criativa das 
ideias marxistas, colocaram Thompson e Saville nos limites da ortodoxia comu-
nista, e foi em virtude desse facto que foram convidados a cessar a publicação do 
jornal, uma ordem que eles decidiram não acatar, avançando com uma segunda 
e nova edição, com a conivência do grupo de historiadores dentro do partido, do 
qual faziam parte.31

No editorial do primeiro número de The New Reasoner, Thompson e Saville, afir-
maram, no entanto:

Nós não desejamos quebrar de forma impetuosa com a tradição marxista e comu-

nista em Inglaterra. Pelo contrário, nós acreditamos nessa tradição, que deriva de 

homens como William Morris e Thomas Mann (1875-1955) [...], e que precisa de ser 

redescoberta e reafirmada.32

Apesar deste jornal, o The New Reasoner, ter vendido apenas 2500 a 3000 cópias, 
os seus leitores estavam dispersos por várias partes do mundo. No último ensaio 
deste jornal, publicado no Outono de 1959, antes da sua fusão com a Universities 
and Left Review, os seus editores reafirmaram, mais uma vez, o seu comprome-
timento com a tradição racional, humana e libertária do comunismo, deixando, 
ainda, uma mensagem de apreço aos seus antigos camaradas. Porém, uma jovem 
e nova geração socialista emergia, e os dois grupos referidos fundiam-se para 
formar um novo movimento.33 

Os editores e apoiantes da Universities and Left Review, diferiam dos desiludidos 
radicais, e grande parte deles, como Robin que fazia parte deste grupo, tomavam 
a seu cargo acções políticas pela primeira vez. A fundação da Universities and Left 
Review, na Primavera de 1957, foi uma iniciativa que indicava a primeira ruptu-
ra significativa com a linguagem política ortodoxa e com um enquadramento 
convencional da política. Além, de que o nome, Universities and Left Review, era 

31 Idem, p. 17.
32 “We have no desire to break impetuously with the marxist and communist tradition in Britain. On the contrary, 

we believe that this tradition, which stems from such men as William Morris e Thomas Mann [...], is in need of 
redicovery and reaffirmation.” Edward Thompson & John Saville - “Editorial” em «New Left Review 1», p. 2.

33 Lin Chun, op. cit., pp. 12-13.
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extremamente elucidativo: “universities” designava a plataforma comum da es-
querda intelectual independente; “left review” significava a conexão com a an-
tiga tradição marxista da Left Review, dos anos 30, que não era  ortodoxa e era 
grandemente preocupada com as questões culturais. A Universities and Left Re-
view, rapidamente passou a representar uma voz autêntica para a crítica geração 
do pós-guerra.34 

Os seus primeiros quatro editores, – com uma média de idade de 24 anos, tal 
como Fior, tinham conexões com Oxford, e simbolizavam a expressão de um sen-
timento anti-imperialista entre os jovens – e foram Stuart Hall, Gabriel Pearson, 
licenciado em Inglês na Balliol College, Charles Taylor, do All Souls College e Ra-
phael Samuel (1934-1993),35 que Robin também conheceu pessoalmente.

O grupo da Universities and Left Review, representava uma nova intelligentsia, que 
não tinha os snobismos dos seus predecessores, uma vez que tinha ascendido 
através de bolsas de estudo, mais do que em virtude de privilégios. Uma análise 
sociológica desta intelligentsia, mostraria que esta preferia filmes a teatro, a lite-
ratura americana à francesa, a música popular à clássica, e que favorecia a arte 
vanguardista e abstracta.36 Fior enquadrava-se perfeitamente neste perfil.

Enquanto o The New Reasoner era feito de modo convencional, sem o recurso a 
um designer especializado, o design da Universities and Left Review, contava com 
a mão inspirada de Germano Facetti. Segundo Robin, que conheceu Facetti no 
café Torino, o grafismo da Universities and Left Review era inspirado no design da 
revista italiana Il Politecnico, da responsabilidade de Albe Steiner (1913-1974).37 

A Universities and Left Review e o The New Reasoner fundiram-se e converteram-se 
na New Left Review, em Janeiro de 1960. Esta tornou-se a publicação de uma série 
de New Left Clubs, onde tinham lugar discussões acesas, vivas e abertas. Parte 
dessa acção acontecia também na Partisan coffee house, uma cantina, na realidade 
uma espécie de clube, que ficava na Carlisle Street, no Soho, com design do arqui-
tecto Douglas Stephen38. Robin frequentou, tanto o Torino, como a Partisan, mas 
dizia que era nesta última que estava a acção política.39 

34 Idem, p. 13.
35 Michael Kenny, op. cit., p. 21.
36 Lin Chun, op. cit., p. 13.
37 ERF 06/06/2009. 
38 Robin Fior, “Working with Edward Wright,” op. cit. p. 173. 
39 ERF 06/06/2009.
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Coube a Robin, também a pedido de Stuart Hall, – que editou inicialmente a New 
Left Review – e que o escolheu graças à sua intelectualidade e determinação, a 
tarefa de conceber o desdobrável que anunciava a fusão das duas publicações. 

Analisemos agora as características desse desdobrável:

A partir da sobreposição das designações Universities and Left Review e The New 
Reasoner, Robin anunciava – com o recurso a uma seta – o nascimento da New Left 
Review. A seta foi utilizada com o objectivo de dirigir a vista do leitor, e facilitar-
-lhe a compreensão do conteúdo [Fig. 14]. 

A lógica do discurso gráfico adoptado, visível sobretudo na forma como já ma-
nipulava nesta altura a tipografia, mas ainda sem a espectacularidade de outros 
trabalhos posteriores, iria marcar para sempre o design de Robin. A influência 
do Design Suíço, isto é, do Estilo Tipográfico Internacional, era também evidente na 
concepção deste desdobrável** – impresso na frente e no verso –, nomeadamente 
no uso desalinhado da tipografia sem serifas, neste caso específico, a fonte Uni-
vers.40 

A fotografia utilizada na capa, fora tirada de um filme do cineasta britânico, nas-
cido na Índia, Lindsay Anderson (1923-1994), um dos líderes da British New Wave, 
um movimento de cinema de vanguarda em Inglaterra, que teve lugar no começo 
da década de 1960, equivalente à Nouvelle Vague francesa.”41

40 Idem.
41 Ibidem.

[Fig. 14] Desdobrável de apresentação da New Left Review, Robin Fior, Janeiro de 1960
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A New Left Review oferecia uma combinação única de contactos reais com as mais 
antiga e mais jovem gerações socialistas, e o seu design coube ao designer gráfico 
e tipográfico Derek Birdsall, – hoje reconhecido internacionalmente –, que Robin 
conhecia perfeitamente, e cujo trabalho apreciou sempre.42

A New Left Revie ainda hoje é editada e continua a ser para os esquerdistas, uma 
fonte de informação sobre marxismo contemporâneo, tendo sido durante mais 
de 40 anos de existência um símbolo de intelligentsia radical no mundo.43 

3.2.4. O livro Out of Apathy

Para Stuart Hall, Robin concebeu também a capa para o livro Out of Apathy,44 uma 
antologia de textos produzidos pela New Left Review em 1960, ao mesmo tempo 
que produzia materiais gráficos para a CND e para o Comité dos 100 (v/ Capítulo 
4) [Fig. 15]. 

Este livro sobre marxismo renovado e sobre a necessidade de se criar uma de-
mocracia de base neste movimento, foi a primeira publicação da New Left Books 
(actual Verso), em Londres e falava essencialmente sobre a curta e agitada vida da 
Nova Esquerda (1957-62). 

O termo apatia era utilizado no título deste livro como sintoma de uma decadên-
cia geral dentro da sociedade industrial, demasiado madura para o socialismo, 
onde a procura do lucro tinha exposto os consumidores ao perigoso mito da pros-
peridade financeira. Uma sociedade onde o movimento trabalhista se encontrava 
imobilizado, em parte, pelo seu recuo em relação ao comunismo e, por outro 
lado, pela pobreza da sua liderança e ideais.

Segundo os notáveis autores publicados neste livro,45 a apatia iria conduzir a um 
autoritarismo assustador, a menos que o movimento trabalhista inglês desenvol-

42 Ibidem.
43 Lin Chun, op. cit., p. 16.
44 E. P. Thompson (editor) - «Out of Apathy». London: New Left Books, 1960.
45 Edward Thompson, Stuart Hall, Raphael Samuel, Kenneth Alexander, Alasdair MacIntyre (n. 1929) e 

Peter Worsley (n. 1924).
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vesse uma ofensiva total, fora da política convencional, contra a estratégia nucle-
ar da NATO, e a favor de reformas no próprio país.46  

Analisemos as características desta capa:

Graficamente, esta tinha uma fotomontagem** com uma fotografia de uma mão 
aberta – a preto –, e por cima uma segunda mão com o punho fechado – a laranja 
–, que simbolizavam respectivamente a passagem da atitude passiva a activa, re-
presentada pelo punho fechado que aparecia como símbolo do activismo político 
da esquerda socialista. 

Do ponto de vista iconográfico a capa não era grandemente complexa, os elemen-
tos utilizados na construção do seu discurso visual eram perfeitamente banais, 
mas o resultado final, tanto do ponto de vista imagético como simbólico era per-
feitamente compreensível e sustentado. 

Esta capa foi impressa a duas cores – preto e laranja, – e composta na fonte de 
letra Akzidenz Grotesk medium.

Na contracapa do livro eram apresentadas em sequência seis fotografias e pe-
quenas biografias dos autores, dispostas na página, segundo um controlado e 
rigoroso uso da tipografia.

46 Edward Thompson - “At the point of decay,” em «Out of Apathy», p. 4.

[Fig. 15] Out of apathy, New Left Books, Robin Fior, 1960
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3.3. O Socialist Review Group (1950-1962)

Para além do envolvimento com a Nova Esquerda, Robin estabeleceu contacto 
e desenvolveu projectos para outros grupos socialistas, nomeadamente para o 
Socialist Review Group, que tinha sido fundado no final de Setembro de 1950, du-
rante uma conferência que teve lugar em Camden Town, em Londres.47 Este gru-
po estabeleceu imediatamente como seu órgão de comunicação o jornal Socialist 
Review, que foi publicado entre 1950 e 1962, e que contou entre os seus designers, 
com Robin. No contexto de Socialist Review Fior assinou, pela primeira vez, como 
Reuben Fior, continuando a assinar assim nos trabalhos gráficos realizados para 
este e outros grupos de esquerda. Fê-lo com intenção de se associar aos intelec-
tuais judeus.48

Entre os notáveis do Socialist Review Group estavam Tony Cliff (1917-200) e o seu 
cunhado, Michael Kidron* (1930-2003). No contexto de Socialist Review este grupo 
afirmava a sua fidelidade ao trotskismo, mas afastava-se da sua vertente mais 
ortodoxa. Três documentos formavam a base teórica deste grupo: «The nature of 
Stalin’s Russia» – a primeira edição do famoso livro de Tony Cliff «State Capitalism 
in Russia» – «The Class Nature of the People’s Democracies» e «Marxism and the Theory 
of Bureaucratic Collectivism»49.

Através do seu envolvimento com a Campanha para o Desarmamento Nuclear e os 
Young Socialists, um novo movimento jovem trabalhista, o pequeno Socialist Re-
view Group conseguiu recrutar membros entre esta nova geração de activistas, 
contando em 1964 com 200 elementos50.

3.3.1. O redesenho do jornal Socialist Review

O exercício da actividade como designer gráfico nasceu para Robin da associação 
com diversos grupos socialistas. Este facto permitiu-lhe pela primeira vez fazer 
política e “graficar,”51 isto é, exercer as suas duas grandes paixões. Da união de 
ambas resultou também o seu primeiro jornal político –  Socialist Review (1958-
47 Niek Yoan (edição) - «History of the Socialist Party (Britain)», p. 1.
48 Em troca de correspondência com Richard Hollis, em 15/11/2012.
49 «Articles on Socialist Workers Party (Britain)», pp. 14-15. 
50 Niek Yoan (edição), op. cit., p. 9.
51 Neologismo da autora da tese, utilizado com o objectivo de designar a arte de fazer grafismos.
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59) –, o periódico de esquerda do Socialist Review Group [Fig. 16]. Este jornal que 
Fior se ofereceu para fazer era, na realidade, o instrumento de recrutamento do 
grupo, e o seu redesenho** foi inspirado no cabeçalho de Labor Action, o jornal de 
um pequeno grupo americano, também de inspiração pós-trotskista, chamado 
Socialist Workers Party. Mais antigo, mais forte e com maior penetração nos meios 
sindicais do que Socialist Review, Labor Action, era também mais profissional, para 
além de ser impresso em tipografia rotativa.**52

No redesenho de Socialist Review, Robin utilizou no cabeçalho a fonte (script) Flash 
(Linotype), nos títulos a Gill Sans e no texto, uma das fontes mais populares do sé-
culo XX, a Times New Roman.*** No redesenho deste jornal, Fior utilizou a grelha 
do jornal anterior como modelo, visto ter sido a primeira vez que abraçou um 
projecto desta envergadura. A grelha de Socialist Review era ainda de uma grande

52 ERF 10/03/2009.

[Fig. 16] Jornal Socialist Review (Junho de 1959), Robin Fior
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simplicidade, e estava longe dos projectos de autoria que Robin viria a desenvol-
ver para actividades políticas e outras organizações poucos anos depois.

Por de baixo do cabeçalho de Socialist Review, aparecia ainda o slogan “Neither 
Washington or Moscow, but International Socialism,” um reforço linguístico da ideo-
logia política que sustentava o grupo, que Fior optou por compor na amplamente 
difundida fonte (sans serif) alemã, Futura*** (Bold, caixa alta). Estes caracteres, 
para além de exibirem uma distintiva qualidade geométrica, visível na maioria 
das suas variações, tinham também a vantagem de estar amplamente disponíveis 
nas gráficas.53 

O miolo** de Socialist Review, era inteiramente a preto e branco, e variava entre 
as 8 e as 16 páginas. O jornal era impresso em tipografia, numa prensa tipográ-
fica, em médio formato, na empresa de H. Palmer, em Harlow, Essex, no Leste 
de Inglaterra. A escolha da gráfica foi obviamente feita tendo em conta simpatias 
políticas, mas também por razões de ordem económica.54

3.4. O grupo International Socialists (1962-1977)

Em 1962, o Socialist Review Group tornou-se International Socialists, nome que foi 
buscar à revista International Socialism, que era editada pelo Socialist Review Group 
desde 1958, e cujo design foi da responsabilidade de Robin, desde o início até 
1965. O primeiro exemplar desta revista foi copiografado** e, o segundo número, 
com um ensaio pioneiro de Tony Cliff, sobre Rosa Luxemburgo, apareceu em 
1959, tendo-se esta tornado uma publicação regular a partir de 1960. Em 1961, 
este grupo iniciou também a publicação de um jornal chamado Industrial Worker, 
que em 1962 foi renomeado Labour Worker. Estes foram os precursores de Socialist 
Worker lançado em 1968, tendo como editor Roger Protz, e que Robin viria tam-
bém a redesenhar mais tarde.55

53 Alan and Isabella Livingston, op. cit., p.  92. 
54 ERF 10/03/2009.
55 Niek Yoan (edição), op. cit., p. 3.
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3.4.1. Imerso na política de esquerda 

Foi quando começou a fazer o design de Internacional Socialism, concebida como 
uma revista de análise e debate, onde argumentos racionais podiam elevar-se 
para além do sectarismo,56 que Robin entrou definitivamente na política de es-
querda. Foi neste período que grupos de esquerda radical e outras organizações 
começaram a reconhecer nele o criador ideal de veículos gráficos para fazer che-
gar às diferentes massas os seus propósitos políticos.57 A partir daí, e até granjear 
a fama de ser o melhor designer político em Inglaterra, foi um pequeno passo58.

A Internacional Socialism era uma revista trimestral, de grande qualidade gráfi-
ca, para a qual Robin fez o design dos primeiros 20 números (parte da 1.ª série 
[1958-68]). Esta revista tinha um conteúdo mais denso e teórico que o jornal So-
cialist Review, e um formato mais baixo e largo que o A4 (25,4 x 20,3 cm). Entre 
o seu leque de autores, encontravam-se alguns intelectuais de nomeada, como o 
filósofo Alasdair MacIntyre (n. 1929), o socialista Peter Sedgwick (1934-1983), o 
economista Nigel Harris (n. 1935), Tony Cliff e Michael Kidron, que foi um dos 
seus fundadores e o seu editor ao longo das primeiras 20 edições. 

O contributo de Kidron para a International Socialism foi fundamental. Foi um 
notável editor e um prolífico autor, e teve a capacidade de reunir à sua volta 
uma equipa talentosa, encorajando e criticando novos escritores e incentivando 
os seus colaboradores, inclusivamente o próprio Robin, para quem a oportunida-
de de fazer o design da revista surgiu depois de o conhecer em 1957, no contexto 
da Nova Esquerda. 

3.4.2. As capas de International Socialism

Embora a International Socialism fosse essencialmente uma revista teórica, como 
muito poucas imagens no seu interior, o objectivo de Robin ao fazer as suas ca-
pas era torná-la mais acessível, e mostrar aos seus leitores as preocupações do 
quadro editorial, que era constituído por inúmeras pessoas, que hoje são figuras 
de referência. Nenhuma delas era, no entanto, isenta, quer na sua forma literal

56 “Introducing the journal” -  «International Socialism no. 1», p. 1.
57 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 66.
58 ERF 19/06/2010.
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quer no que simbolizavam, porque o design enfatiza sempre a sensibilidade de 
quem o faz, e o comprometimento de Robin com o marxismo e outras ideologias, 
fez-se sentir particularmente nas imagens que escolheu para ilustrar estas capas. 
Para além de que, não existindo comunicação (gráfica) isenta, o objectivo será 
sempre, através do objecto bidimensional, educar, induzir na audiência o desejo 
de agir ou proporcionar valores, com os quais os leitores se possam identificar, 
ou rejeitar.59 

Se entendermos o design gráfico como linguagem, e se de acordo com o que 
Fior advogava, não existe linguagem inocente, «a linguagem será sempre tradição, 
mediação e distância, a dialéctica de um acontecimento singular e de um sentido ideal, 
isto é, uma realidade feita de dois termos irredutíveis, que, no entanto, a simbólica proíbe 
separar».60

Robin entendeu praticamente ao longo de toda a sua vida o design gráfico como 
linguagem. Presumimos que talvez por influência de Philip Thompson e Peter 
Davenport, que no livro The dictionary of visual language, onde foram divulgados 
dois trabalhos de Fior, definiam o design da seguinte forma: 

O design gráfico é uma linguagem. E tal como outras linguagens tem um vocabulá-

rio, gramática, sintaxe e retórica. 61

O resultado empírico apresentado nesta obra, tinha sido a descoberta que da lin-
guagem gráfica analisada e que cobria as quatro décadas anteriores a 1980, emer-
gia uma gramática universal.62

Curiosamente, num artigo que escreveu em 2011, Robin afirmou que, graças ao 
seu orientador de doutoramento, Paul Stiff (1949-2011), iria inscrever o design 
gráfico no campo da linguística e não no da linguagem, acrescentando, no entan-
to, que:

[...] a noção do fluxo linear das palavras oral e auricular, mapeáveis em superfícies 

59 Ann C. Tyler - “Shaping belief: The role of audience in visual communication,” em «Design studies – 
theory and research in graphic design», p. 36. 

60 Maria Luísa Portocarrero Ferreira da Silva - «A hermenêutica do conflito em Paul Ricoeur», p. 50.
61 “Graphic design is a language. Like other languages it has a vocabulary, grammar, syntax, rhetoric”. Philip 

Thompson & Peter Davenport - “Introduction by Philip Thompson,” em «The dictionary of visual lan-
guage», p. vii.

62 Idem.
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de duas e/ou três dimensões, que [foi] buscar a Edward Wright [...] e aos construti-

vistas russos, ainda exercia apelo [...].63

Da colaboração com o grupo International Socialists, onde a comprometida partici-
pação de Robin o converteu num autêntico teórico visual de inúmeras correntes 
ideológicas da esquerda socialista, resultaram, no entanto, uma série de capas 
com uma enorme claridade visual. A objectividade destas compensava ainda os 
poucos recursos técnicos e materiais com que foram produzidas, e que condicio-
naram o seu número de cores na impressão, limitando-as a duas.** 

Apesar do aparato das capas, a International Socialism era uma revista relativa-
mente modesta, com o miolo a variar entre as 16 e as 32 páginas, impressas uni-
camente a preto e branco.

Analisemos agora individualmente essas capas:

1. International Socialism 1 (Verão de 1958) 

Esta capa é substancialmente diferente de todas as outras que Robin viria a con-
ceber para esta revista, onde a imagem passaria a ser o veículo principal da men-
sagem. Esta, concebida exclusivamente com elementos tipográficos (letras de 
madeira Grotesque corpo 72) e impressa em tipografia sobre papel vergé** amare-
lo, era de uma grande neutralidade e não tinha qualquer particularidade sobre a 
qual valha a pena debruçarmo-nos [Fig. 17]. 

Este número foi impresso na St. Martin’s Printers, tal como Socialist Review, en-
quanto os restantes foram impressos em Fulham, no Oeste de Inglaterra. 

2. International Socialism 2 (1959) 

Nesta capa constava uma fotografia chocante, de uma vítima da bomba atómica, 
que foi, no sentido literal da palavra, roubada do espólio do grande fotógrafo 
suíço Werner Bischof (1916-1954), mestre da cooperativa de fotógrafos Magnum. 
A fotografia, quase simétrica no seu enquadramento, foi centrada relativamente 
à lombada** da capa, permitindo deixar vê-la na contracapa. A imagem da capa 

63 “[...] the notion of the linear flow of words, oral and aural, being mappable to a 2-D and/or 3-D surface, which I 
got from Edward Wright [...], and from the russiam construtivists, still passes muster [...].” Robin Fior - “Be-
neath the Underline under the counter-culture revisited,” em Pedro Cid Proença & Afonso Martins 
(edição de autor) - «A circular 1», p. 54.
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era depois acompanhada por um texto que dizia “Black the bomb: Black the bases!,” 
impresso a vermelho, sobre uma mancha da mesma cor, semelhante a um borrão 
de tinta, segundo um estilo gráfico, que podemos considerar mais informal do 
que o das capas que se seguiram [Fig. 18]. 

O desarmamento nuclear, que constituía o apelo desta capa, era uma questão que 
estava nesta altura na ordem do dia, e constituía uma das bases da política da 
Nova Esquerda e de grupos como o International Socialists, para os quais a Cam-
panha para o Desarmamento Nuclear (v/ Capítulo 4), representava a possibilidade 
de levar à acção o estagnante movimento trabalhista e de revitalizar o activismo 
político fora das rotinas convencionais de esquerda.

Esta capa representava, por isso mesmo, um manifesto a favor da paz no mundo, 
e uma das nobres causas deste grupo, o que só foi possível neste novo contexto 
de protesto, em que não parecia contraditório lutar pela paz e, ao mesmo tempo, 
pelo socialismo.

A capa deste número, causou, pelo seu carácter apelativo, muito boa impressão 
na altura, e trouxe a Robin alguma notoriedade, a suficiente para que, como refe-
rido, começasse a ser solicitado para desenvolver trabalhos para diversos grupos 
políticos.64

 2. International Socialism 3 (Outono de 1960) 

A partir deste número, a fórmula gráfica para as capas passou a consistir no 
seguinte: na utilização, no cabeçalho,** da popular fonte (sem serifas) Franklin 
Gothic*** (Artype),65 uma das preferidas de Robin; e no uso de uma fotografia 
noticiosa impressa a uma cor, excepção feita à da vigésima edição. No interior 
da revista Fior utilizou nos títulos a Bodoni (caixa-alta**) e no texto, com duas 
colunas, a Times, tal como em Socialist Review [Fig. 19]. 

A imagem escolhida para esta capa, tal como a anterior, era extremamente forte 
e evocativa, e o seu sentido era reforçado através do uso da frase “Japan fights the 

64 ERF 18/03/2009.
65 Uma das técnicas utilizadas, nesta altura, para fazer maquetas e artes-finais era um processo chamado 

Artype, e não ainda Letraset. A Letraset era um processo seco, enquanto a Artype era um processo onde 
as letras eram recortadas e impressas em papel gomado. Segundo Richard Hollis, Robin era, no entan-
to, dos poucos em Inglaterra a utilizar este processo, bem como a fonte Franklin Gothic. Em entrevista 
com Richard Hollis, em 23/11/2010, apresentada em anexo.
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Bomb.” Esta ilustrava, mais uma vez, a emergente luta contra as armas nucleares, 
e foi incluída por Robin, que era nesta altura, activista da Campanha para o De-
sarmamento Nuclear, por mostrar a gigantesca mobilização dos japoneses a favor 
desta causa, e pelo estandarte ostentado, que apesar de redigido em japonês, 
simbolizava que a pena podia ser mais forte que a espada. 

4. International Socialism 4 (Primavera de 1961)

Nesta capa, foi utilizada como base uma fotografia jornalística que ilustrava um 
episódio que tinha tido lugar na altura na Bélgica, onde polícias reprimiram re-
volucionários durante uma manifestação pacífica. Os artigos em destaque eram: 
“Belgium: Success Beyond Our Grasp,” de Xavier Mourre, e “Belgium: Strike to Revo-
lution,” de Tony Cliff [Fig. 20]. 

A escolha do azul para a capa – a cor oficial da polícia Metropolitana de Londres, 
– foi intencional, isto é, foi escolhida com o objectivo de enfatizar a atitude repres-
sora da polícia face aos acontecimentos, e para conferir um maior dramatismo ao 
sucedido.66 A mesma estratégia semântica que Robin adoptou no cartaz STOP, 
STANDSTILL (V/ Capítulo 4 [Fig. 53]).

A fotografia estendia-se, ainda, pela contracapa, um artifício que Robin utilizou 
algumas vezes no design desta revista, com o objectivo de dar aos leitores uma 
visão panorâmica e mais real dos acontecimentos. 

5. International Socialism 5 (Verão de 1961) 

Robin utilizou nesta capa uma fotografia do massacre de Sharpeville, que preten-
dia ilustrar a brutalidade deste acontecimento, que ocorrera no dia 21 de Março 
de 1960, na África do Sul. Este tinha sido um protesto pacífico realizado pelo 
Congresso Pan-Africano, que se manifestava contra a Lei do Passe, que obrigava 
os negros da África do Sul a usarem uma caderneta onde estava escrito onde po-
diam ir. A polícia sul-africana conteve o protesto com rajadas de metralhadora, 
tendo morrido 69 pessoas, e ficado feridas 180 [Fig. 21].

O artigo em destaque na revista era “South Africa: Ten Years of the Stay-At-Home,” da 
autoria da Liga Socialista Africana, que procurava chamar a atenção da opinião pú-
blica mundial para a questão do apartheid. Como resultado deste protesto, a 21 de 

66 ERF 26/06/2010.
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Novembro de 1969, a ONU implementou o Dia Internacional contra a Discriminação 
Racial, que passou a ser comemorado todos os dias 21 de Março.

O tom avermelhado da fotografia, pretendia enfatizar o carácter cruel e dramá-
tico do acontecimento, e constituía uma forma de reivindicação a favor da igual-
dade de direitos raciais.

6. International Socialism 6 (Outono de 1961) 

Nesta capa aparecia uma fotografia do político Hugh Gaitskell (1906-1963), que 
foi líder do Partido Trabalhista, de 1955 até à sua morte, a apelar num célebre 
discurso na Trafalgar Square, – ainda hoje um sítio histórico para manifestações 
–, para que no congresso do partido se votasse a favor do desarmamento nuclear 
unilateral [Fig. 22].67 

7. International Socialism 6 (Inverno de 1961)68

Neste número aparecia uma fotografia de um operário siderúrgico, gentilmen-
te cedida por Richard Hollis, que ajudou Robin a fazer a capa desta edição. A 
imagem era pequena e foi propositadamente ampliada de modo a ficar com um 
aspecto granulado, com o objectivo de diluir o seu conteúdo. A ambiguidade im-
pressa foi feita com a intenção de generalizar, de representar todos os trabalhos 
braçais [Fig. 23].69

8. International Socialism 7 (Inverno de 1961) 

Na capa deste número era, mais uma vez, ilustrada a repressão por parte da po-
lícia, a militantes, durante uma manifestação pacífica, levada a cabo pelo Comité 
dos 100 (v/ Capítulo 4), perto do parlamento em Westminster [Fig. 24]. 

9. International Socialism 8 (Primavera de 1962)

Nesta capa aparecia uma fotografia de Mao Tse Tung (1893-1976), junto a uns 
camponeses, e em frente a um arado, que foi escolhida com a intenção de mostrar 
Mao como aquele que guiava a nação (ideia simbolizada pelo arado). Esta foi 
escolhida por Fior, com o objectivo de sensibilizar e mobilizar as massas, e não 

67 ERF 03/04/2010.
68 Em virtude de um erro de numeração existem duas Internacional Socialism 6. 
69 ERF 03/04/2010.
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exclusivamente as camponesas e operárias, para ajudarem a dar vida às novas 
exigências culturais e à psicologia do homem novo, aqui personificado, pela pes-
soa de Mao Tse Tung [Fig. 25]. 

10. International Socialism 9 (Verão de 1962) 

Neste capa, Robin, em virtude dos diversos enquadramentos fotográficos da 
mesma manifestação pacífica, conferiu ao conjunto capa e contracapa um certo 
dinamismo, e alguma qualidade teatral e cinética, que lembram vagamente o de-
sign da revista URSS em construção (1930-40),70  naturalmente, sem a sofisticação 
ou o luxo desta, onde as fotografias eram impressas em rotogravura** e frequen-
temente retocadas [Fig. 26]. 

11. International Socialism 10 (Outono de 1962) 

Na capa em foco é documentado um momento de alguma exaltação, no contexto 
de uma manifestação do Comité dos 100, também a favor do desarmamento nu-
clear [Fig. 27]. 

12. International Socialism 11 (Inverno de 1962) 

Nesta edição, a composição tipográfica, que se manteve mais ou menos constan-
te ao longo de praticamente todas as capas anteriores, sofreu alterações. A fonte 
manteve-se inalterável, mas o corpo da letra foi ampliado à largura quase total 
da revista, provavelmente para compensar o espaço deixado em branco pela fo-
tografia, a que se tinha retirado o fundo. Estes artifícios foram levados a cabo por 
Fior, com o objectivo de diversificar, porque este acreditava que o design de uma 
revista desta natureza, implicava da sua parte um esforço interpretativo, mas 
igualmente criativo e diferenciador [Fig. 28].71

Robin advogava, ainda, que para se comunicar ideias complexas, tinha que se utili-
zar uma estrutura subjacente simples, acreditando, por isso mesmo, que a estrutura 
dialéctica dos seus trabalhos fosse certamente abraçada pelos designers soviéticos.72

70 Esta era uma revista de propaganda, cuja principal missão era promover favoravelmente a imagem da 
União Soviética, interna e externamente. A qualidade visual das suas páginas deveu-se essencialmente 
a uma luxuosa impressão em rotogravura, a inventivos layouts e fotomontagens e a outras técnicas 
experimentais. Cf. Victor Margolin - “Construction work,” em Steven Heller & Georgette Ballance 
(edição), «Graphic design history», p. 21.

71 ERF 26/06/2010.
72 Idem.
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O assunto em destaque era a guerra do Vietname, e a imagem mostrava crianças 
vietnamitas, particularmente maravilhadas com a objectiva fotográfica. Este as-
sunto voltaria a estar em destaque no número 14 desta revista.

13. International Socialism 12 (Primavera de 1963) 

Neste caso específico, a fotografia, – impressa em alto contraste** –, tinha uma 
componente satírica: funcionava como uma ilustração do sistema de classes, aqui 
representadas pela figura do jovem burguês confiante em contraste com a figura 
cansada do porteiro que surgia em primeiro plano [Fig. 29]. 

14. International Socialism 13 (Verão de 1963) 

Este número falava sobre educação, e Robin optou por ilustrar o tema com duas 
imagens que representavam formas diferentes de ensinar, uma em que os alunos 
têm um papel mais activo – na capa – e outra mais convencional, onde o pro-
fessor debita conteúdos – na contracapa. Esta, constituía uma crítica aberta ao 
cinzentismo do ensino burguês em Inglaterra,73 que curiosamente o próprio Fior 
havia frequentado [Fig. 30].

Excepcionalmente, este número foi impresso numa empresa chamada Pardy Ma-
ckintosh Printers.

15. International Socialism 14 (Outono de 1963) 

No número 14 da revista, a fotografia da capa foi rasgada ao meio para sugerir 
a ruptura entre os americanos e os vietnamitas, em virtude do conflito armado 
que ocorria no Sudeste Asiático desde 1959. Consideramos que a ideia de rasgar 
a fotografia ao meio para sugerir ruptura, foi deveras engenhosa [Fig. 31].

16. International Socialism 15 (Inverno de 1963-64) 

O destaque nesta revista era uma artigo contra a doutrina estalinista, intitulado 
“The End of the Road, Deutscher’s Capitulation to Stalinism,” da autoria de Tony 
Cliff. Em virtude desse facto, Robin optou por ilustrar a capa com uma fotografia 
que registava o momento em que os revoltosos na Hungria derrubaram a estátua 
de Estaline, em 1956 [Fig. 32].

73 ERF 19/06/2010.
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17. International Socialism 16 (Primavera de 1964) 

Esta capa foi ilustrada com uma fotografia de uma marcha a favor da igualdade 
de direitos dos negros, levada a cabo por Martin Luther King (1929-1968), em 
Washington, com o objectivo de ilustrar um artigo intitulado “The America Negro 
Movement,” da autoria de George Rawick [Fig. 33]. 

Nesta capa, tal como na anterior, o céu da fotografia foi recortado, e foi no contex-
to do espaço branco deixado pela fotografia recortada que foram enquadrados o 
cabeçalho e os destaques da revista, que neste caso específico, foram alinhados à 
esquerda, tal como nos números posteriores da publicação. 

18. International Socialism 17 (Verão de 1964) 

A fotografia de Pandit Nehru (1889-1964) – uma das principais figuras do movi-
mento pela independência da Índia, e seu Primeiro-Ministro entre 1947 e 1964 –, 
no seu leito de morte, fazia a capa desta edição. Esta pretendia ilustrar um artigo 
intitulado “India: Part One,” de Nigel Harris. A fotografia do estadista foi recorta-
da e enquadrada de uma forma pouco convencional, resultando, contudo, numa 
capa dinâmica, equilibrada e bastante agradável visualmente [Fig. 34].

19. International Socialism 18 (Outono de 1964)  

Na capa desta revista aparecia um selo da War Resisters International – uma orga-
nização internacional de pacifistas e objectores de consciência –, que simbolizava 
o acto de negação das armas, aqui personificado pela espingarda em posição de 
descanso [Fig. 35]. 

20. International Socialism 19 (Inverno de 1964-65) 

A imagem que ocupava três quartos desta capa, era a de um veterano da Primei-
ra Guerra mundial, enquadrado no ambiente típico da classe trabalhadora, com 
o seu mobiliário, ícones religiosos e adornos característicos. Com esta imagem, 
Robin pretendia retratar o ambiente característico desta classe [Fig. 36].74

21. International Socialism 20 (Verão de 1965) 

74 ERF 03/07/2010.
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Nesta capa a formulação gráfica adoptada até então, sofreu uma profunda rees-
truturação, que reflectia também uma mudança na gestão da organização. No ca-
beçalho, até agora composto em Franklin Gothic, Robin utilizou a fonte Helvetica, 
e a capa foi ilustrada com pins impressos a duas cores, onde as expressões invo-
cadas consistiam numa crítica aberta à sociedade que reprimia os jovens, contra 
um sistema de ensino que os uniformizava socialmente de acordo com valores 
burgueses [Fi. 37].75

A partir deste número, o design de International Socialism, passou a ser da res-
ponsabilidade de Evelyn Barker, que tinha sido aluna de Robin na London School 
of Printing. Esta manteve a Helvetica, que Fior utilizou na última capa, mas os ca-
beçalhos sofreram rotações no seu enquadramento. A herança gráfica de Robin, 
estava, no entanto, presente no tipo e enquadramentos das imagens escolhidas 
[Fig. 38].

75 ERF 19/06/2010. 

[Fig. 17] IS 1 (Verão de 1958), Robin Fior [Fig. 18] IS 2, Robin Fior
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[Fig. 19] IS 3 (Outono de 1960), Robin Fior
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[Fig. 20] IS 4 (Primavera de 1961), Robin Fior
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[Fig. 21] IS 5 (Verão de 1961), Robin Fior   [Fig. 22] IS 6 (Outono de 1961), Robin Fior 
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[Fig. 24] IS 7 (Inverno de 1961), Robin Fior  [Fig. 23] IS 6 (Inverno de 1961), Robin Fior
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[Fig. 25] IS 8 (Primavera de 1962), Robin Fior
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[Fig. 26] IS 9 (Verão de 1962), Robin Fior
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[Fig. 27] IS 10 (Outono de 1962), Robin Fior [Fig. 28] IS 11 (Inverno de 1962), Robin Fior
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[Fig. 29] IS 12 (Primavera de 1963), Robin Fior
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[Fig. 30] IS 13 (Verão de 1963), Robin Fior
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[Fig. 31] IS 14 (Outono de 1963), Robin Fior [Fig. 32] IS 15 (Inverno de 1963-64), Robin Fior
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[Fig. 33] IS 16 (Primavera de 1964), Robin Fior [Fig. 34] IS 17 (Verão de 1964), Robin Fior
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[Fig. 35] IS 18 (Outono de 1964), Robin Fior [Fig. 36] IS 19 (Inverno de 1964-65), Robin Fior
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[Fig. 37] IS 20 (Verão de 1965), Robin Fior [Fig. 38] IS 23 (Inverno de 1965-66), Evelyn Barker
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3.4.3. Proposta de símbolo para o grupo International Socialists

Para o grupo International Socialists Robin desenvolveu também uma proposta de 
símbolo, que foi concebido utilizando o asterisco da Helvetica, na realidade uma 
estrela de cinco pontas, com as pontas cortadas, que aparecia como símbolo do 
internacionalismo (a união dos cinco continentes sob uma ideologia de esquerda 
comum), que foi depois envolvido por um círculo. No, interior deste último, apa-
reciam depois as letras “IS,” a abreviatura para International Socialists [Fig. 39]76. 

Robin voltaria a utilizar a estrela, no símbolo que criou em Portugal, para o Mo-
vimento de Esquerda Socialista, revelando, nestes casos específicos, uma interpreta-
ção das doutrinas de esquerda, algo semelhante, e não muito progressista.

 

3.4.4. O livro Foreign investments in India

Para Michael Kidron, que foi um verdadeiro mentor político para Fior, e um forte 
impulsionador dos seus serviços como designer, Robin fez também a capa para 
um livro chamado Foreign investments in India,77 datado de 1965. 

A capa deste livro, foi ilustrada com a bandeira da Índia, onde a roda de fiar, 
– que se havia tornado um símbolo da recuperação económica do país, – aqui 
estilizada num círculo, se repetia em sequência, de forma a dar a ideia de um 
gráfico, mais precisamente de uma tabela de investimentos, que parecia crescer, e 
decrescer, simbolizando também prosperidade financeira [Fig. 40].

76 Não existe uma data precisa para a execução desta proposta, que data certamente da primeira metade 
da década de 60.

77 Michael Kidron - «Foreign investements in India». London: Oxford University Press, 1965. 

[Fig. 39] Robin Fior, meados de 1960
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3.5. O jornal revolucionário

Quando falamos de grandes socialistas revolucionários, pensamos sempre ne-
les em conexão com os jornais que foram produzidos sob a sua égide política, 
como por exemplo: Karl Marx e o Neue Rheinische Zeitung (A Nova Gazeta Renana, 
publicada entre 1848-49); Vladimir Lenine (1870-1924) e o Iskra (Faísca, órgão do  
Partido Operário Social-Democrata Russo, entre 1901-05) e Pravda (Verdade, órgão 
oficial do Comité Central do Partido Comunista da União Soviética entre 1918-91 
[ainda hoje existe]); António Gramsci e o Ordine Nuovo (Nova Ordem, fundado em 
1919); James Connolly (1868-1916) e o The Workers Republic (A República dos Tra-
balhadores); Leon Trotsky (1879-1940) e o Nashe Slovo (Nossa Palavra, que começou 
a ser publicado em 1915); Rosa Luxemburgo (1871-1919) e Die Rote Fahne (A Ban-
deira Vermelha, criado em 1918, tendo-se tornado a publicação central do Partido 
Comunista da Alemanha em Janeiro de 1919, até 1945); entre outros.

A preocupação de criar jornais revolucionários é específica dos líderes, cujo ob-
jectivo central consiste no desejo de mobilizar as massas para empreenderem 
lutas sociais. Em virtude desse facto, os jornais revolucionários têm o seu foco na 
tentativa de ganhar o apoio das massas para a revolução. Os movimentos revo-
lucionários, que começam sempre como minorias, tentam propagar a sua nova 

[Fig. 40] Robin Fior, 1965
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visão do mundo, sendo os jornais um dos veículos melhor apetrechados para 
divulgar ideologias e moldar opiniões.78

O jornal revolucionário é absolutamente indispensável no processo de condução 
das massas à acção. Consiste no mecanismo que estabelece as conexões entre os 
revolucionários e as massas e que compensa a distância entre a teoria e a prática. 
Vladimir Lenine, declarou de forma muito precisa, este ponto de vista no seu 
artigo “Onde começar,” publicado no panfleto «O que precisa de ser feito», publica-
do em 1902, – cujo título foi inspirado na novela com o mesmo nome, escrita no 
séc. XIX, pelo revolucionário russo, Nikolay Chernyshevsky (1828-1889) –, onde 
afirmava:

O jornal não é apenas um órgão colectivo propagandístico, ou um agitador colec-
tivo. É também um organizador. Pode ser comparado aos andaimes erigidos em 
volta de um edifício em construção [...]. A organização que se forma em volta deste 
jornal está preparada para qualquer coisa, desde o erguer a bandeira, ao prestígio e 
continuidade do partido em períodos de grave depressão revolucionária, em que é 
preciso preparar a nação para a ampla insurreição armada.78

Por norma um jornal revolucionário – socialista – tenta providenciar aos seus 
leitores uma visão coerente do mundo, onde todas as notícias encaixam num 
padrão claro, permitindo-lhes compreender as forças reais por detrás dos desen-
volvimentos sociais, e como estes podem ser alterados. E, difere neste aspecto da 
imprensa capitalista, onde, regra geral, existem poucas inter-relações entre esta e 
a sua função ideológica.79

Estes objectivos são, no entanto, mais fáceis de alcançar quando as lutas das clas-
ses sociais alcançam vitórias que inspiram novas vitórias, dado que em tais cir-
cunstâncias assiste-se a um crescimento espontâneo e poderoso de novas manei-
ras de ver o mundo. É neste contexto que o jornal revolucionário é bem sucedido, 
ao tentar expressar os seus próprios princípios através das palavras e das ima-
gens, que os membros das classes oprimidas usam para se expressar a si próprios, 

78 “The newspaper is not only a collective propagandist and a collective agitator. It is also an organizer. It may be 
compared to the scaffolding erected around a building under construction [...]. The organization which forms 
round this newspaper will be ready for everything, from upholding the banner, the prestige and the continuity 
of the party in periods of acute revolutionary depression to preparing for the nation wide armed insurrection.” 
Vladimir Lenine apud Idem, p. 7. 

79 Idem, pp. 6-7. 
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como se observou no design da International Socialism. Se olharmos para esses jor-
nais percebemos que eles constituem, por isso mesmo, uma irreverente mistura 
de ideias gerais, experiência viva e agitação.80

3.5.1. Os primeiros anos do jornal Socialist Worker

Muitos jornais revolucionários foram lançados em períodos de intensa luta so-
cial, alguns deles por indivíduos sem qualquer organização que os suportasse. 
Alguns deles conseguiram, no entanto, o apoio substancial de secções das mas-
sas, tendo criado correntes que começaram a delinear o papel dos partidos a que 
deram origem.

De algum modo, assim aconteceu com Socialist Worker, que foi inicialmente o 
jornal do grupo International Socialists. Este foi dado à estampa como semanário, 
em Setembro de 1968, no mesmo ano em que os movimentos estudantis e contra 
a guerra do Vietname atingiram o seu auge. Entre os seus redactores encontra-
vam-se Paul Foot (1937-2004) e Duncan Hallas (1925-2002),81 e Robin privou com 
ambos.

Tanto o panorama político, como o próprio grupo, sofriam profundas transfor-
mações, quando Socialist Worker foi lançado. A onda de ocupações estudantis e 
demonstrações de militantes contra a guerra do Vietname, que envolvia dezenas 
de milhares de pessoas, abalava as estruturas políticas, ao mesmo tempo que a 
maior greve geral da história de França, mostrava as possibilidades que se adi-
vinhavam para a classe trabalhadora. O governo Trabalhista de Harold Wilson, 
provava também a falência das suas reformas, ao mesmo tempo que a invasão 
russa da Checoslováquia, em Agosto de 1968, descredibilizava mais uma vez o 
estalinismo.82 

O grupo International Socialists ganhou mais com esta situação do que qualquer 
grupo em Inglaterra. Em parte, porque alguns dos seus membros desempenha-
ram um papel central nas referidas lutas estudantis, – como a que teve lugar na 

80 Chris Harman, op. cit., p. 9. 
81 «Articles on Socialist Workers Party (Britain)», op. cit., p. 2. 
82 Chris Harman, op cit., p. 38. 
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London School of Economics em 1967 –, e também, porque se envolveram de forma 
sincera no movimento de apoio à luta anti-imperialista no Vietname. Uma vez 
que não tinham as mesmas expectativas que outros grupos de esquerda no que 
diz respeito ao estalinismo, e, sobretudo, porque acreditavam que a minoria de 
estudantes radicalizados iriam mobilizar a única força que podia realmente mu-
dar a sociedade, a classe trabalhadora.83

Como consequência de todas estas tomadas de posição, este grupo cresceu de 
trezentos membros no início de 1968, para um milhar no Outono do mesmo ano, 
altura em que começaram a produzir o Socialist Worker, como meio de conectar 
o entusiasmo dos novos revolucionários com as lutas dos trabalhadores contra o 
governo Trabalhista.84 

O jornal era produzido de forma rudimentar. Era concebido numa única sala, 
por um compositor apenas, que trabalhava com uma máquina de compor texto, 
e montava as únicas quatro páginas deste jornal. A paginação das notícias era 
organizada sem grande sofisticação, num tipo sem grande legibilidade, e as suas 
imagens tinham, regra geral, pouca qualidade. Apesar de todos esses aspectos, 
este foi francamente bem sucedido, na sua tentativa editorial de tentar captar o 
espírito de 1968.85

A tiragem inicial do jornal rondava as 8.000 cópias, que eram entusiasticamente 
vendidas pelos membros do grupo. Este reportava as referidas lutas e, devido a 
esse facto, ganhou uma audiência entre os que nelas militavam. Apesar de Inter-
national Socialists, ser esmagadoramente uma organização de estudantes, o jornal 
era, no entanto, essencialmente dirigido aos trabalhadores, e parte do seu suces-
so residia nisso mesmo, isto é, na sua capacidade para reportar as lutas, numa 
linguagem que evitava as empoladas abstracções estalinistas ou do marxismo 
académico. Esta publicação reclama actualmente ser o jornal socialista mais lido 
no Reino Unido.86 

83 Chris Harman, op. cit., p. 38. 
84 Idem, p. 39. 
85 Mais do que o jornal Black Dwarf, que começou a ser editado no mesmo período, e pelo design do qual 

Robin seria igualmente responsável na mesma altura. 
86 «Articles on Socialist Workers Party (Britain]», op. cit., p. 1. 
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3.5.2. O redesenho de Socialist Worker

Em virtude do coerente trabalho que Robin desempenhara no design de Inter-
national Socialism, foi convidado, em 1969, pelo grupo editorial desta revista a 
redesenhar o jornal Socialist Worker, na altura em que a formulação teórica do 
mesmo alcançava cada vez mais resultados e, consequentemente, a sua tiragem 
aumentava [Fig. 41].

Durante a intervenção de Fior neste jornal, este continuou a reportar as diferen-
tes lutas ocorridas em Inglaterra neste período, com sérias análises dos eventos 
políticos nacionais e internacionais, discussões sobre as estratégias do governo e 
os empregadores, e exposições bem escritas sobre a teoria marxista básica. Foi a 
combinação de todos estes aspectos, mais do que o faro jornalístico ou o brilho 
técnico, apesar de algum aumento da sua qualidade visual com o empenho de 
Robin, aquilo que o fez crescer, de quatro páginas em 1968, para umas impressio-
nantes 16 em 1974.

Analisemos algumas das características do redesenho deste jornal:

A capa de Socialist Worker de 1969

O Socialist Worker de Fior tinha formato tabloide. Neste formato de jornal, surgi-
do em meados do séc. XX e muito popular no Reino Unido, as páginas mediam 
aproximadamente 33 x 28 cm, e as notícias eram, regra geral, tratadas num for-
mato curto e com um número de ilustrações maior do que o dos diários de for-
mato tradicional (broadsheet).** 

No redesenho do cabeçalho de Socialist Worker, Robin utilizou a fonte Compac-
ta,*** que fazia parte do catálogo de letras da Letraset. Esta foi desenhada por 
Frederick Lambert (em 1963), com quem Robin também deu aulas em parceria 
na London School of Printing. Lambert foi igualmente o autor de «Letterforms: 110 
Complete Alphabets», editado por Theodore Menten, e publicado pela Dover Publi-
cations (Nova Iorque), em 1972.87 

No cabeçalho de Socialist Worker, em vez de utilizar o tradicional ponto sobre o 
‘i,’ como acontecia no título anterior, Robin utilizou, mais uma vez, o asterisco da 

87 ERF 11/12/2010.
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Helvetica, tal como havia feito no símbolo proposto alguns anos antes para este 
mesmo grupo. Na versão actual deste jornal, o ponto do ‘i’ é uma estrela, impres-
sa a vermelho.

Na capa que analisamos, Fior colocou em destaque uma proposta de lei (White 
Paper), lançada pelo governo de Harold Wilson em 1969, intitulada In Place of Stri-
fe. Esta propunha reduzir o poder dos sindicatos em Inglaterra, mas assim que foi 
apresentada causou imediatamente divisões dentro do Partido Trabalhista, com a 
oposição liderada por Jim Callaghan (1912-2005) que veio depois a tornar-se Pri-
meiro Ministro de Inglaterra (1976-79). O governo chegou, então, a acordo com o 
Congresso dos Sindicatos e a lei foi abandonada.88

A estratégia gráfica de Robin, foi envolver a proposta de lei, que tinha sobrepos-
tas as palavras Workers’ Power, manuscritas sobre papel vegetal, a vermelho – cor 
associada à revolução –, com uma moldura preta, que segundo Fior, simbolizava 
um caixão, e a consequente morte da lei e a vitória dos trabalhadores.89 

O nome da proposta de lei, In Place of Strife, era uma reformulação do título do 
livro «In Place of Fear» de Aneurin Bevan (1897-1960), que é hoje conhecido, sobre-
tudo, pelo grande feito de ter presidido, durante o governo do pós-guerra de Cle-
ment Attlee, a criação do Serviço Nacional de Saúde, que providenciou a todos 
os britânicos cuidados médicos gratuitos, e que Robin admirava grandemente.90

88 Idem.
89 Ibidem.
90 Ibidem.
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3.6. O Socialist Workers Party

No início de 1977, o Grupo International Socialists foi renomeado Socialist Workers 
Party, altura em que se constituiu como partido, em resposta à crescente luta da 
classe trabalhadora contra o Governo Trabalhista de Harold Wilson. Esta decisão 
resultou também da vontade do grupo se candidatar a eleições e da percepção 
de que a sua capacidade para iniciar actividade política, em vez de simplesmente 
se juntar a movimentos lançados por outros, nunca tinha sido tão grande.91 Na 
altura em que esta transição se deu, Robin estava já em Portugal.

3.7. O marxismo e outras correntes ideológicas como ferramenta de trabalho no 
design de Robin Fior para actividades políticas 

Um das grandes referências teóricas na construção do design para actividades 
políticas de Robin, segundo o próprio, foi a doutrina marxista, na qual foi intro-
duzido quando começou a militar na Nova Esquerda. Esta doutrina tornou-se 
numa das suas ferramentas de trabalho, tanto teórica como praticamente. A pro-
pósito do design de Fior, Michael Kidron afirmou: «You don´t have much marxist 
furniture in your head, but you know how to move it around».92 

A utilização da expressão «but you know how to move it around», para descrever o 
modus operandi de Fior, demonstrava que os seus conhecimentos políticos ape-
sar de parcos eram suficientes para lhe permitir desenvolver uma sensibilidade 
gráfica própria para actividades políticas, isto é, para manusear os seus grafis-
mos de uma forma convincente e pessoal, o que hoje se reconhece como carac-
terística dos grandes autores gráficos. Robin reconhecera esta qualidade, em El 
Lissitzky,93 que de forma absolutamente pioneira, em Julho de 1923, afirmara na 
revista «Merz» de Kurt Schwitters, no seu famoso manifesto “A topografia da tipo-
grafia,” que na comunicação a palavra impressa era vista, não ouvida.94

Fossem os conhecimentos de Robin sobre a doutrina marxista parcos ou não, o 
que é certo é que tanto esta como a sua própria estética ortodoxa, constituíram 

91 Niek Yoan (edição), op. cit., p. 4.
92 ERF 19/06/2010.
93 Idem.
94 El Lissitzky apud Richard Hollis - «Swiss graphic design: the origins and growth of an International Style», 

p. 40. 
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uma das bases principais do seu trabalho no design para actividades políticas. 
Entendamos por estética marxista convencional, «aquela que considera que a obra de 
arte (estendamos este conceito ao design gráfico para actividades políticas) representa os 
interesses e a visão do mundo de determinadas classes sociais de um modo mais ou menos 
preciso»,95 isto é, aquela que vê o tratamento da arte como ideologia e que coloca 
o ênfase no carácter de classe da arte, o que, para Herbert Marcuse (1898-1979) – 
em «A dimensão estética» –, é objecto de reexame crítico,96 visto que o seu objectivo 
neste ensaio é contribuir para a estética marxista, mediante a impugnação da sua 
ortodoxia dominante. Marcuse, ao contrário dos estetas marxistas ortodoxos, vê 
«o potencial político da arte na própria arte, na forma estética em si».97

Neste livro, Marcuse aponta também algumas das teses que caracterizam a es-
tética marxista convencional.98 O valor estético dos trabalhos políticos de Robin 
parecia residir no seu potencial político e ideológico e, nesse sentido, poderá in-
tegrar-se nas teses apontadas. Porque, segundo este autor:

Existe uma relação definida entre o seu design e a base material, entre o seu design 
e a totalidade das relações de produção. O seu design, tal como outras ideologias, 
pretende antecipar a mudança social;

Há uma conexão definida entre o seu design e a classe social que representa. O seu 
design é autêntico, verdadeiro e progressista, porque representa uma classe em as-
censão, e exprime a tomada de consciência dessa classe;

Consequentemente, o político e o estético, o conteúdo revolucionário e a qualidade 
artística tendem a coincidir no seu design;

Exprime os interesses e as necessidades da classe que representa;

O realismo adoptado, é o que melhor corresponde às relações sociais, constituindo a 
forma de design correcta.99

Segundo estas teses de Marcuse, «a ideologia torna-se mera ideologia, o que 
poderá implicar uma depreciação de todo o mundo da subjectividade, uma 
depreciação não só do sujeito, como ergo cogito, o sujeito racional, mas também da 
interioridade, das emoções e da imaginação. E, por conseguinte, a subjectividade 

95 Herbert Marcuse - «A dimensão estética», p. 11.
96 Idem, p. 15.
97 Idem, p. 11.
98 Idem, p. 16.
99 Idem. 
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dos indivíduos, a sua própria consciência e inconsciência poderão tender a 
dissolver-se na consciência de classe».100

Mas cada uma destas teses «implica que as relações sociais de produção devem estar 
representadas na obra – não impostas exteriormente à obra, mas fazendo parte da sua 
lógica interna e da lógica do material».101

Ao longo da vida de Robin, o seu espírito contestatário e independente, fez no 
entanto com que, apesar de beber e interiorizar as ideias políticas marxistas e de 
dar voz a um design ideológico, não se fechasse somente dentro dessa corren-
te, tendo, gradualmente direccionado o seu trabalho rumo a uma estética mais 
orientada para a funcionalidade e outros valores, – sobretudo nos trabalhos para 
a cultura, o comércio e a indústria –, o que, curiosamente, constitui uma categoria 
central da estética burguesa, impossível de associar ao conceito de arte revolucio-
nária e às necessidades da luta política. Esta atitude poderá significar ou ser de-
monstrativa de que Robin, mais do que um académico, era um homem de acção 
e de dialéctica evolucionista humanista.

Como  resultado destas premissas, no trabalho desenvolvido para actividades 
políticas, a base teórica de Robin não se cingiu ao marxismo, identificando-se e 
dando expressão visual a outras correntes ideológicas, como o pacifismo, a luta 
anti-discriminação racial, os direitos civis e o maoismo. Estes aspectos são passí-
veis de ser vistos, em particular, nas páginas que concebeu para a revista Interna-
tional Socialism [Figs. 17 a 37]. 

No entanto, esta passagem pela ética marxista, foi um marco determinante para 
a sua carreira como designer político, e fez ressurgir nele o interesse pelo moder-
nismo russo, algo que vinha de longe, mas que se tornou mais acentuado quando 
se envolveu na Nova Esquerda, ou seja, quando começou a ser activo politica-
mente. A necessidade de encontrar uma linguagem gráfica própria para activida-
des políticas, ou melhor, a expressão gráfica da revolução, levou-o a estudar com 
afinco o grafismo Russo.

O contacto inicial com a arte Russa aconteceu através de três fontes distintas: 
alguns artigos na Typographica; o livro de «The Great Experiment: Russian Art, 1863-
1922», publicado pela Thames and Hudson, em 1962, da autoria de Camilla Gray, 

100 Idem, p. 17.
101 Idem, p. 16.
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com quem Robin veio a privar mais tarde, e que é um dos melhores livros pro-
duzidos até à data sobre a vanguarda Russa;102 e o livro «The Mind and Face of Bol-
shevism: An examination of cultural life in Soviet Rússia» (1927), de René Fulop-Mil-
ler. Este último, que Robin encontrou na Biblioteca da London School of Printing, 
enquanto ensinava neste estabelecimento de ensino, mostrava a diversidade da 
cultura Soviética, com ilustrações de cenários construtivistas. Através deste livro, 
Robin, ficou a conhecer, entre outros, o trabalho de Vladimir Tatlin (1885-1953), 
que granjeou fama como arquitecto, por ter projectado o nunca erigido monu-
mento à Terceira Internacional, também conhecido como a Torre de Tatlin.103

Robin admirava nas vanguardas russas, a sua identificação com as ideias revolu-
cionárias e ainda o facto dos artistas encararem a arte e o design como uma arma 
para construir para transformar a sociedade. Fior encarava ainda o design para 
actividades políticas como um campo da comunicação visual que abria, aos mais 
inquietos e comprometidos gráficos, direcções artísticas com uma forte carga ide-
ológica.

Na Rússia esta tendência foi nomeada de Construtivismo, apesar deste impulso 
colectivo integrar artistas procedentes de outras vanguardas específicas – como o 
Futurismo de Vladimir Mayakovsky [1893-1930] ou o Suprematismo de Kazimir 
Malevitch [1878-1935]), – nascidas no fecundo e dinâmico confronto de tendên-
cias culturais e movimentos artísticos na Rússia posteriores à fracassada Revolu-
ção de 1905.104

Tal como aconteceu no Ocidente, estas primeiras vanguardas moviam-se na opo-
sição, rejeitando o estabelecido e criticando-o, tal como tinha acontecido com a 
lição Dada. Com a revolução de 1917 os papéis inverteram-se, e esta vanguarda 
construtivista recuperou aquela que havia sido a tarefa da arte de todos os tempos, 
construir. E, desta vez, perante um auditório potencial verdadeiramente inaudito: 

102 Robin veio mais tarde a conviver, também, com a restante família Gray, nomeadamente, com Nicolete 
(1911-1997), mãe de Camilla e proeminente historiadora de tipografia e de caligrafia, e o anfitrião, Basil 
(1904-1989), historiador de arte e responsável pelas antiguidades Orientais do British Museum (1946-
69).

Camilla Gray foi, igualmente, quem trouxe as artes russas do período soviético a Londres. Ao organizar em 
conjunto com Joanna Drew, a exposição Art and Revolution: Soviet art and design since 1917, na Hayward 
Gallery, em 1971. Robin Fior - “Beneath the underline under the counter-culture revisited,” op. cit., p. 
55.

103 ERF 16/06/2010.
104 Enric Satué, op. cit., p. 187.
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toda a União Soviética e o resto do mundo por arrastamento, que assistiu a uma 
mudança social sem precedentes  e com uma evidente expectativa.105

Excluídos destas descrições os movimentos essencialmente artísticos, o campo 
da comunicação gráfica – impressa e manual –, abriu expectativas em inúmeros 
jovens artistas.106

Como consequência, a revisão da tipografia e o uso da fotografia como meios 
correntes de representação visual adquiriram com os construtivistas proporções 
absolutas. A imagem fotográfica, que remete automaticamente o leitor para a re-
alidade dos objectos, das figuras e  das situações, adquiriu uma imediata credi-
bilidade entre públicos receptores com escassos conhecimentos literários. Com 
a possibilidade de transformação da fotografia por meio da manipulação da fo-
tomontagem a imagem adquiriu, nas mãos dos construtivistas soviéticos, uma 
capacidade de expressão, de síntese e de agitação épico-política, que a neutra 
objectiva fotográfica não podia registar, por si só, no mundo real e concreto.107

Foi, também, a forma como a fotografia era utilizada e manipulada, – de forma 
a causar surpresa e assombro e a estimular a rápida compreensão do seu con-
teúdo –, que Fior bebeu no modernismo russo, nomeadamente nas páginas da 
extraordinária publicação internacional URSS em construção, apesar das técnicas 
de expressão vanguardistas utilizadas nesta última se terem submetido a alguns 
interesses políticos grandiloquentes e personalistas. 

Robin, tal como os construtivistas, via o design como uma forma enérgica de luta 
ideológica, o que era observável nas capas de International Socialism, como por 
exemplo, na da revista número 8 [Fig. 25] , onde utilizava uma fotografia de Mao 
Tse Tung (1893-1976), que, como já foi referido, aparecia como aquele que guiava 
a nação. O que procuramos mostrar com este exemplo é que o design político de 
Fior – em especial o de International Socialism – era, por todas as razões referidas, 
um vivo manifesto político e pacifista, criado com o objectivo claro de ajudar a 
reorganizar o mundo real e concreto.

Robin Fior inseria-se, assim, numa corrente humanista, revelando uma ética 
comprometida com as ideologias de esquerda e orientadas para a vontade de 

105 Enric Satué, op. cit.,187.
106 Idem, 187.
107 Idem, pp. 197-198.
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construir uma sociedade onde o espírito de solidariedade e equidade, e o respei-
to pelos direitos e deveres dignificantes do ser humano, prevalecessem. O seu 
próprio percurso vivencial era uma personificação do design como manifesto de 
vida, remetendo-nos para a mesma sensação que temos quando olhamos para a 
mais radical e contestatária das obras plásticas.
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Capítulo 4 
A CND, o Comité dos 100, 
e os grafismos de protesto para 
estas e outras organizações
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Nota introdutória

Contextualizar o que foram desde o início a Campanha para o Desarmamento Nu-
clear e o Comité dos 100, e situar a adesão de Robin Fior a ambas as organizações 
constituiu a primeira parte deste capítulo. Na segunda parte, procurou-se mos-
trar como continuou a evoluir e se processou a carreira deste designer, de modo a 
podermos situar o seu trabalho e a compreender o seu percurso no seu contexto 
natal.

Outro dos objectivos deste capítulo foi reforçar a ideia que a actividade como 
designer gráfico nasceu para Robin da sua associação com grupos políticos, mas 
também com organizações pacifistas, para as quais desenvolveu um tipo de de-
sign de cariz ideológico. Por fim, analisaram-se de forma rigorosa as principais 
obras de Fior, realizadas para as tais entidades pacifistas, de modo a percebermos 
os aspectos que caracterizavam a sua filosofia nestes projectos.
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4.1. A Campaign for Nuclear Disarmament

O nascimento e florescimento da Campaign for Nuclear Disarmament (CND), só 
pode ser verdadeiramente compreendido, tendo em consideração que o equilí-
brio mundial, na altura em que esta foi fundada, dependia de armas nucleares.1 
No final dos anos 50, a sociedade e a política britânicas sofriam também pro-
fundas alterações, e o governo conservador, identificado com o militarismo da 
Guerra-Fria não reflectia o novo espírito. Como consequência desses factos, a 
CND tornou-se o movimento mais intenso.2 

À época, a Inglaterra continuava a ser uma força indisputável em matéria de 
armamento nuclear, sendo uma das três potências nucleares mundiais. Apesar 
do arsenal das outras duas potências (EUA e URSS) ser francamente superior ao 
de Inglaterra, os líderes do recentemente formado movimento anti-nuclear acre-
ditavam, com alguma legitimidade, que o desarmamento nuclear unilateral por 
parte dos ingleses, poderia constituir um influente exemplo, a ser seguido pelas 
outras duas potências.3

Protestos contra as armas nucleares, com uma escala significativa, só emergiram 
em Inglaterra em meados dos anos 50. Presumivelmente porque, depois da Se-
gunda Guerra Mundial, emergira entre os ingleses um sentimento patriótico, que 
justificava o armamento nuclear resultante do facto de acreditarem que os ata-
ques nucleares dos EUA ao Japão, tinham encurtado o curso do conflito. Além 
de que, internamente, o público inglês, em geral, tinha pouca consciência da real 
capacidade nuclear do país. Os próprios governos Trabalhistas de 1945-51, que 
desenvolveram estratégias radicais para a economia e sociedade internas - no 
que diz respeito às políticas estrangeira e de defesa –, foram muito mais conven-
cionais. Ernest Bevin (1881-1951), membro da ala direita do partido – conhecido 
pelo seu pragmatismo e anti-comunismo – chegou mesmo a implementar políti-
cas estrangeira e de defesa centradas no desenvolvimento de armas nucleares e 
baseadas na determinação de que era necessário criar ligações entre a Inglaterra e 
os EUA com vista a salvaguardar a segurança na Europa. Apesar destas posições 
políticas, a sua aparente falta de dimensão socialista causou alguma inquietação 

1 Paul Byrne - «The campaign for nuclear disarmament», p. 42. 
2 Richard Hollis - “Robin Fior. In search of a revolutionary language,” op. cit., p. 67. 
3 Paul Byrne, op. cit., p. 42. 
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entre a ala mais à esquerda dos Trabalhistas, não se podendo dizer, no entanto, 
que tenha resultado no desenvolvimento de uma oposição coesa e significativa.4

O mesmo não se pode dizer que seja o caso da segunda onda de protesto em 
Inglaterra que levou à formação da CND. A primeira onda tinha emergido como 
resultado da combinação de desenvolvimentos técnicos e políticos. No campo 
técnico, prendeu-se com o facto da Inglaterra estar a desenvolver as suas capa-
cidades nucleares e de necessitar de levar a cabo testes atómicos, aspecto que 
atraiu a atenção do público. No que concerne ao campo político, foi motivada 
pela crise do canal Suez, e pela invasão da Hungria por parte da União Soviética. 
Tais acontecimentos provocaram um ressurgimento do interesse da esquerda em 
reavaliar o papel da Inglaterra no mundo, a natureza da sociedade comunista 
e o impacto do armamento nuclear nas relações internacionais. Os comunistas 
britânicos desiludidos, encontraram então causas comuns entre aqueles que, no 
Partido Trabalhista, viam a crise do Suez como uma prova irrefutável de que a 
Inglaterra necessitava de mudanças radicais nas suas políticas estrangeira e de 
defesa.5

Quando o protesto se desenvolveu em Inglaterra estava centrado em volta da 
questão dos testes nucleares. Em 1957, foi formado o National Committee for the 
Abolition of Nuclear Weapon Tests (NCANWT), com a intenção de coordenar gru-
pos locais, que se haviam começado a organizar e a mobilizar contra esta questão. 
No mesmo ano foi ainda fundado o Direct Action Committee (DAC), contra as 
armas nucleares, que foi criado com a intenção de coordenar e encorajar acções 
directas não violentas contra os testes nucleares.6

Apesar de nenhuma das organizações ter conseguido muito apoio público em 
termos numéricos, estas garantiram que a questão dos testes nucleares se tornou 
parte da agenda política britânica, pelo menos entre a esquerda. Mas em 1957, 
apesar da formação destes comités, o governo Conservador de Harold Macmillan 
(1894-1986), deu o seu apoio explícito ao desenvolvimento de armas nucleares, 
numa nova proposta de lei para a defesa7. 

O ano de 1957, ficou também marcado pela realização de uma conferência do 
Partido Trabalhista, onde a maioria votou a favor da resolução contra os testes, 
4 Paul Byrne, op. cit., pp. 42-43. 
5 Dan Smith - «Insecurity in numbers. The threat of nuclear proliferation», p. 5. 
6 Paul Byrne, op. cit., p. 43. 
7 Paul Byrne, op. cit., p. 43. 
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a fabricação ou o uso de armas nucleares. Foi também durante esta conferência 
que Aneurin Bevan causou surpresa entre os unilateristas, ao argumentar, que o 
desarmamento nuclear unilateral iria enfraquecer severamente a influência de 
Inglaterra a nível internacional. Tal atitude, por parte da liderança do Partido 
Trabalhista mostrava, no entanto, que o protesto anti-nuclear se desenvolvia, in-
clusivamente na esfera fora do parlamento, acabando pouco depois por vir a 
tornar-se um fenómeno da política nacional quando alguns notáveis intelectuais 
deram o seu apoio a esta causa.8

O agente catalisador para a formação da CND, foi um artigo do novelista J. B. 
Priestley (1894-1984), intitulado “Britain and the Nuclear Bombs,” publicado a 2 
Novembro de 1957, no jornal  «New Statesman», onde desenvolvia argumentos 
a favor da causa anti-nuclear. A resposta a este artigo por parte do público foi 
imensa, reflectindo o crescimento da oposição às armas nucleares, depois dos 
recentes testes atómicos levados a cabo por Inglaterra. Como resultado deste ar-
tigo, foi organizada, no mesmo mês, uma reunião entre figuras de referência da 
intelligentsia britânica, – Bertrand Russell (1872-1970), o biólogo, escritor e huma-
nista, Sir Julian Huxley (1887-1975), o editor do New Statesman, Kingsley Martin 
(1897-1969), o próprio Priestley e figuras de liderança do National Committee for 
the Abolition of Nuclear Weapon Tests –, que conduziram à formação, em Janeiro de 
1958, da CND. O NCANWT fundiu-se então com esta nova organização, e Ber-
trand Russell, emprestou o seu prestígio intelectual, na qualidade de Presidente 
Honorário, o clérigo Anglicano, Canon Collins (1905-1982) foi nomeado Presi-
dente Executivo e Peggy Duff (1910-1981) da NCANWT, Secretária. Os outros 
membros do comité executivo eram: Ritchie Calder (1906-1982), James Cameron, 
Howard Davies, Michael Foot, Arthur Goss, Kingsley Martin e Joseph Rotblat.9 

Desde o início que, pessoas de diferentes sectores da sociedade se envolveram 
neste  movimento. Os cientistas, mais conscientes do que qualquer um, da real 
extensão dos perigos que as armas nucleares representavam, e líderes religiosos, 
decididos a resistir ao mal moral que as armas representavam, tal como uma série 
de académicos, jornalistas, escritores, actores eram os elementos mais visíveis da 
CND. Membros do Partido Trabalhista e inúmeros sindicalistas eram igualmente 
simpatizantes, tal como as pessoas que haviam estado envolvidas nas anterio-
res campanhas anti-nuclear, organizadas pelo British Peace Committe (BPC) ou 

8 Idem, pp. 43-44. 
9 Joan Ruddock - «CND scrapbook», p. 7.
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pelo DAC.10 Robin, na altura profundamente envolvido com a Nova Esquerda, 
tornou-se também parte integrante deste grupo em 1958.

Como Taylor e Pritchard, em The protest makers, observaram:

Não existem dúvidas que a liderança da CND, constituía um exemplo brilhante da 
intelligentsia progressista da nação. Elitista e não representativa da totalidade do Mo-
vimento, e o que mais possa ter sido, ninguém pode negar, no entanto, o seu imenso 
e carismático impacto.11

O que é certo é que a resposta ao primeiro encontro público desta campanha foi 
imensa, a ponto de estabelecer a CND, como uma organização diferente de um 
grupo de pressão convencional. Mas como Clive Rose, em «Campaigns against 
western defence» observou, grande parte do executivo recentemente nomeado 
para esta campanha, abordou o primeiro encontro com a expectativa de que ape-
lava ao desarmamento nuclear geral, isto é, de todas as potências nucleares.12

Em virtude desse facto, o entusiasmo por uma campanha baseada no desarma-
mento nuclear unilateral por Inglaterra foi tanto, que foi adoptado como objec-
tivo principal do movimento. Apesar de na declaração política onde constavam 
os objectivos da campanha, se estender a acção da CND à renúncia de outras 
potências nucleares, foi dada prioridade à necessidade da Inglaterra renunciar 
incondicionalmente ao uso e à produção de armas nucleares, e à recusa do seu 
uso por parte de outros de forma defensiva. A este último aspecto foi dado, pos-
teriormente, um peso adicional, nomeadamente na conferência anual da campa-
nha, em 1960, da qual saiu uma resolução que intimava Inglaterra a desistir de 
qualquer aliança baseada no uso de armas nucleares (isto é, da NATO).13

A CND continua a ser actualmente uma organização anti-nuclear que se opõe a 
acções militares, que possam resultar na utilização de armas nucleares, químicas 
ou biológicas, e é, ainda, a favor do desarmamento nuclear em todos os países e 
de uma apertada regulamentação internacional, através de tratados como o Nu-
clear Non-Proliferation Treaty (1970). Desde que foi fundada tem estado na linha da 
frente dos movimentos pacifistas no Reino Unido, e reclama ser o maior e o mais 
10 Idem. 
11 “there is no doubt that the CND leadership constituted a glittering array of the nation’s progressive intelligent-

sia. Elitist and unrepresentative of the Movement’s rank and file it may have been, but nobody could deny its 
immense and charismatic impact.” R. Taylor & C. Pritchard - «The protest makers», p. 6

12 C. Rose - «Campaigns against western defence: NATO’s adversaries and critics», pp. 130-133.
13 Paul Byrne, op. cit., pp. 44-45. 
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singular movimento pacifista europeu. A organização é liderada por um presi-
dente eleito, sendo actualmente sua dirigente, a activista inglesa, Kate Hudson. 

4.1.1. O símbolo da CND

Foi no contexto da CND que Robin concebeu os seus primeiros trabalhos desti-
nados a grandes audiências, onde foi também responsável pela adaptação orto-
gonal daquele que ficou conhecido como o símbolo da paz, criado pelo designer 
têxtil Gerald Holtom (1914-1985), em 1958 [Fig. 42]. 

Este símbolo nasceu nos escritórios de uma companhia chamada London Badge 
and Button, no ano acima referido. Foi desenhado por Gerald, com o apoio de 
Robin, que decidiram em conjunto que este deveria ter um fundo circular branco. 
Por cima desse fundo, Gerald, desenhou o símbolo com uma caneta de tinta in-
diana – Rapidograph – que na sua versão original tinha serifas, que intersectavam 
o círculo. A forma do símbolo, que consistia na realidade numa barra vertical, 
suportada por outras duas barras, com inclinação de 120,º tinha ainda a parti-
cularidade de ter sido pensada antropomorficamente, uma vez que glosava as 
posições em que ficam as bandeiras quando se transmitem sinais em semáforo.14 
Neste caso representavam-se o  “N” e o “D.” O “N” é formado apontando ambos 
os braços para a frente, de modo a formar um ângulo de 45 graus, e o “D” apon-
tando apenas um braço para cima, como o exemplifica o símbolo.15

Mais tarde Holtom explicou a Hugh Brock, então editor do jornal Peace News, para 
o qual Robin viria trabalhar depois, que:

[o símbolo era] representativo de um indivíduo em desespero, com as mãos esten-
didas, com as palmas para baixo e para fora, da mesma forma que o agricultor de 
Goya, diante do seu pelotão de fuzilamento.16

Depois de desenhada a primeira versão do símbolo, Robin e Gerald, partiram do 

14 Estes constituem um sistema de comunicação internacional, através do qual, com o recurso a bandei-
ras, se formam as diversas letras e números.

15 Robin Fior - “Recollections of designing ad politics in London,” op. cit., p. 136. 
16 “the representative of an individual in despair, with hands, palm outstretched, outwards and downwards in the 

manner of Goya’s peasant before the firing squad.” Gerald Holtom apud Bryony Gomez-Palacio & Armin 
Vit - «Graphic design referenced A visual guide to the language, applications, and history of graphic design», p. 
349.
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princípio que o desenho devia ser retocado, mas este acabou por ser reproduzido 
em facsimile e impresso, assim mesmo, no preto acastanhado da tinta Indiana.17

Holtom apresentou depois este símbolo ao Direct Action Committee, que o adop-
tou como estandarte visual da primeira marcha entre Londres e Aldermaston. Foi 
o DAC (com apoio do autor e pacifista Pat Arrowsmith [n. 1930]), que organizou 
a primeira grande marcha entre a Trafalgar Square, em Londres, e o Atomic Wea-
pons Establishment (onde as armas nucleares eram fabricadas), em Aldermaston, 
que a CND assumiu como uma iniciativa sua, apesar de não poder ser vista dessa 
forma. Esta primeira marcha foi um sucesso tão grande (atraiu 10.000 participan-
tes), que a CND assumiu a organização das subsequentes marchas anuais, que 
durante o princípio dos anos 60, atraíram entre 50.000 e 150.000 apoiantes, apesar 
de ser ter verificado um declínio acentuado, no número de participantes, depois 
de 1963.18 Robin, participou nesta primeira marcha, e nas três seguintes, decidido 
a resistir ao mal que as armas nucleares representavam. Posteriormente, a CND 
adoptou este símbolo como logótipo oficial, passando a utilizá-lo em todas as 
outras marchas organizadas por si.19 

Entre os participantes na marcha de 1958, estava Bayard Rustin (1912-1987), um 
americano activista dos direitos civis, que se encontra entre aqueles que levaram 
o símbolo para os EUA, separando-o das suas conexões com a CND, ao utilizá-lo 
também em  demonstrações a favor dos direitos civis. Mais tarde, este ganhou 
popularidade como símbolo de protesto contra a guerra do Vietname, e foi em 
virtude desse facto associado à subcultura hippie.20

Gradualmente, este ficou simplesmente conhecido como símbolo da paz, e, como 
a CND, não o registou nunca como sendo sua propriedade, tornou-o acessível 
a qualquer um. Essa falta de registo de propriedade e a sua liberdade de uso, 
propiciou que viesse a ter uma enorme visibilidade e adquirisse a sua verdadeira 
força.21

17 Robin Fior - “Recollections of designing ad politics in London,” op. cit., p. 136. 
18 Idem, p. 137.
19 Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit, op. cit., p. 349.
20 Idem.
21 Ibidem.
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4.1.2. Fior e a CND

Robin, cuja carreira foi inicialmente motivada pela simpatia por causas radicais, 
desenhou também, no final dos anos 50, e princípios dos anos 60, grafismos de 
protesto marcantes para a CND e para o Comité dos 100, onde adoptou um mo-
dernismo tipográfico que revelava a influência do Estilo Tipográfico Internacional. 

Fior começou a fazer estes trabalhos, através de contactos com o designer de mo-
biliário, militante pacifista e seu amigo, Ernest Rodker – neto do editor Inglês de 
«Towards a new architecture»,22 de Corbusier – que conheceu no contexto da Nova 
Esquerda. Rodker foi também quem introduziu Fior na CND.23 

Entre os materiais gráficos produzidos por Robin para esta organização, estavam 
os seguintes:

1. O cartaz anti-nuclear Hiroshima devastada24

Para fazer este primeiro cartaz para a CND, Robin, por sugestão de Desmond 
Jeffery, pediu ajuda a Richard Hollis, que ensinava nesta altura, tal como ele, na 
London School of Printing (v/ Capítulo 5). Foi, também, Desmond quem apresen-
tou Richard a Robin, que se vieram a tornar grandes amigos.25 

22 Le Corbusier - «Towards a new architecture». London: John Rodker, 1927.
23 Robin Fior -  “Recollections of designing ad politics in London,” op. cit., p. 136.
24 Infelizmente não existem exemplares deste cartaz. Em virtude desse facto limitar-nos-emos a fazer 

uma referência escrita sobre este de modo a enquadrar com o maior rigor possível a obra gráfica de 
Robin Fior. Idem.

25 A amizade, entre Richard e Robin, era carregada de trocas de informação cheias de humor. Para exem-
plificar o tipo de humor que existia entre ambos, conto uma história que os dois relembraram com bas-
tante carinho. Nos anos 60, houve um censos em Inglaterra, e no formulário que tinham que preencher, 
era colocada a questão “qual é a sua profissão?,” à qual ambos responderam engenharia não-visual. A 

[Fig. 42] Símbolo da Paz, CND, Gerald Holtom, 1958
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Na altura Hollis, tinha uma pequena máquina artesanal de serigrafia, na sua 
casa, em Rugby Street. Richard instruiu Robin nos conhecimentos da utilização 
do aparelho, e ambos imprimiram um cartaz com o formato 73,5 x 50,926 cm, em 
duas cores – laranja para o fundo, que era uma fotografia consideravelmente 
ampliada de Hiroshima devastada, e verde azeitona escuro, para o texto. Este era 
composto em Standard, na realidade Akzidenz Grotesk, assim chamada nos mer-
cados ingleses, e foi impresso obliquamente sobre o fundo, um artifício ao qual 
Robin recorreu muitas vezes, ao longo da sua carreira, não só em cartazes mas em 
outros trabalhos posteriores. Este artifício é, também, utilizado com o objectivo 
de enfatizar as qualidades abstractas e puramente gráficas das palavras, e revela-
va claramente a influência do Neue Grafik. Apesar da pequena tiragem, – apenas 
60 cópias –, o cartaz parece ter agradado às pessoas, tanto quanto lhes agradou 
fazê-lo.27

2. O cartaz e folheto para a marcha entre Aldermaston e Londres (1959)

Este cartaz e folheto tiveram uma surpreendente tiragem de 250.000 exemplares, 
o que para Robin, era absolutamente extraordinário, e foram impressos em tipo-
grafia rotativa numa influente gráfica chamada Reynolds News. O texto “March 
with us from Aldermaston to London to stop the manufacture, testing and use of nuclear 
weapons” foi composto em Monotype Grot 150,*** uma fonte do agrado de Robin, 
que conhecia nesta altura todos os tipos grotesque do catálogo da Monotype.28 Este 
foi ainda composto sem entrelinhamento, como se fosse para ser lido em voz alta, 
num altifalante.29 

3. A Capa do livro Anatomy of a sacred cow

Em 1961 Robin produziu também um pequeno livro contra a NATO intitulado 
Anatomy of a sacred cow, para o deputado Trabalhista Konni Zilliacus (1894-1967), 
que foi publicado pela CND, e impresso na gráfica Vail & Co. que ficava perto de

questão seguinte era “pertence a uma organização profissonal? Se sim, qual, e qual o endereço?” Robin 
e Richard inventaram uma organização chamada Graphic Ring, cujo nome ficou para sempre gravado 
na memória de ambos, e no que diz respeito ao endereço, cada um colocou a morada do outro. Em 
entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010, apresentada em anexo.

26 Aproximadamente o que se chama em Inglaterra formato Double Crown (50,3 x 76,2 cm) (formatos de 
papel imperiais). 

27 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 135. 
28 ERF 10/07/2010.
29 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 135.  



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior153

King’s Cross, em Londres. Na capa deste livro, Fior assinalou a negro a expressão 
“nato” dentro da palavra “anatomy,” de modo a enfatizar o seu sentido [Fig. 43]. 

A capa deste livro, foi ainda impressa a duas cores – azul e vermelho, sobre papel 
pardo, – e era composta por blocos de tipografia completamente desalinhados, 
denunciando claramente a influência do Swiss Style.30 

Apesar do aparato e da qualidade visual da capa, Peggy Duff, a secretária da 
CND, confessou a Robin que o autor não gostara dela. Segundo Fior, talvez tenha 
sido por ter achado que esta invadia o seu domínio, ou por ser simplesmente 
inesperada – ou pelos dois motivos.31 

4.1.3. O convívio com Ken Garland

Os propósitos políticos e sociais da CND faziam-se ouvir, no final dos anos 50, 
e princípios dos anos 60, através de manifestações, invasões a instalações mili-
tares e propaganda impressa.32 Além de Robin, uma série de designers ingleses 
de renome contribuíram para promover a CND através da produção de cartazes 
e bandeiras, que eram depois ostentadas em manifestações e encontros. Robin, 
profundamente envolvido nesta altura com o Comité dos 100, persuadiu o seu 
amigo Ken Garland a desenhar um cartaz para a marcha anti-nuclear que ocorreu 
entre Londres e Aldermaston, em 1962  [Fig. 44]. Este cartaz, onde se dava desta-
que particular ao símbolo da paz de Gerald Holtom, teve uma grande repercussão,    
30 Idem, p. 137.
31 Idem.
32 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in Search of a Revolutionary Language,” op. cit., p. 67. 

[Fig. 43] Capa do livro Anatomy of a sacred cow, CND, Robin Fior, 1961
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e acabou por assegurar a Garland uma contínua e vasta produção cartazística 
na CND, ao longo dos quatro anos que se seguiram. Ken Garland acabou des-
ta maneira por dar uma contribuição importante para este movimento, para o 
qual produziu cartazes e folhetos onde deu destaque, de diversas formas e com 
escalas diferentes, ao símbolo de Holtom, que ficaram para a história desta orga-
nização.33 

4.2. O Comité dos 100

Uma das primeiras decisões tácticas que a CND teve que tomar quando foi fun-
dada, foi sobre que postura adoptar no que dizia respeito ao tipo de actividades 
de protesto que queria realizar, como aquelas que até então tinham sido organi-
zadas pelo DAC.34 Como Taylor e Pritchard, argumentaram:

O executivo da CND estava relutante em envolver-se naquilo que entendia como 
“street politics.” 35

Desde o início da formação da CND, existiu sempre alguma tensão entre os seus 
fundadores, nomeadamente, entre aqueles que preferiam avançar com o argumen-
to unilateralista, através dos canais convencionais de acesso aos que tomavam as 
33 Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit, op. cit., p. 349.
34 Paul Byrne, op. cit., p. 45.
35 “CND’s executive was reluctant to become involved in what it saw as ‘street politics.’” R. Taylor & C. Pri-

tchard, op. cit., p. 7.

[Fig. 44] CND, Ken Garland, 1962
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decisões sobre o destino do país – aos quais não era difícil aceder, dada a posição 
social daqueles que estavam à frente da campanha –, e os que estavam convenci-
dos da necessidade de adoptar tácticas de acção directa não violenta para chegar 
aos seus objectivos. Esta tensão, não desapareceu nunca, e teve, como resultado, 
transformar-se em conflito público, em 1960.36 

Bertrand Russell, que se identificava com aqueles que advogavam a necessidade 
de levar a cabo acções directas não violentas, foi então persuadido pelos jovens 
apoiantes da CND – entre os quais se encontrava Robin, – a demitir-se da presi-
dência da campanha, para formar outro grupo de militância, o Committee of 100, 
que foi criado com o objectivo específico de organizar essas acções directas não 
violentas a uma escala nacional.37

A forma segundo a qual Russell se demitiu da campanha gerou, no entanto, entre 
ele e Canon Collins, alguma acrimónia, à qual foi dada uma considerável cober-
tura, por parte dos meios de comunicação social. Muitos dos principais apoiantes 
do DAC, começaram então a dar o seu apoio ao comité, acabando o DAC por se 
fundir com esta organização, um ano depois de ter sido fundada.38

O Comité dos 100, organizou durante 1960 e 1961, um número considerável de 
manifestações, que atraíram milhares de apoiantes dispostos a participar em ac-
ções directas não violentas, quase sempre sobre a forma de protestos pacíficos à 
porta de espaços públicos de que resultaram, no entanto, centenas de prisões.39

Taylor e Pritchard argumentaram, contudo que, tal como a CND, o comité in-
corporava algumas perspectivas ideológicas diferentes, que iam desde os que, 
como Russell, tinham uma perspectiva mais pragmática e que consideravam as 
acções directas não violentas uma boa forma de demonstrar a urgência da ques-
tão nuclear, aos que, como o influente jovem americano Ralph Schoenman (n. 
1935), viam as acções directas não violentas, como algo que conduzia à eventual 
paralisia do sistema político.40

Apesar das divisões internas, o comité estava unido na sua rejeição da estra-
tégia adoptada por aqueles que continuavam na CND. O Comité dos 100 era 
36 Paul Byrne, op. cit., p. 45.
37 Dan Smith, op. cit., p. 5.
38 Idem.
39 Ibidem.
40 R. Taylor & C. Pritchard, op. cit., pp. 78-83.
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uma organização pacifista, em que muitos dos seus apoiantes viam as armas 
nucleares como uma consequência directa de uma forma de estrutura social 
particular que legitimava a violência. Os seus apoiantes eram anarco-pacifistas, 
que viam pouca utilidade em transmitir os seus argumentos através dos canais 
convencionais, depositando toda a sua fé na propagação das acções directas não 
violentas, na esperança de que estas pudessem contribuir para a criação de uma 
sociedade não violenta.41 

4.2.1. Grafismos de protesto marcantes

Foi em 1960 que Bertrand Russell se demitiu da Campanha para o Desarmamento 
Nuclear, com o objectivo de formar o Comité dos 100. Este grupo incluiu uma série 
enorme de fundadores da CND, e cobria uma vasta extensão de quadrantes po-
líticos, e alguns membros do grupo da Partisan e associados, bem como artistas e 
intelectuais. Fior tornou-se imediatamente membro do Comité dos 100, onde par-
ticipou em inúmeras demonstrações de protesto, tendo inclusivamente, tal como 
outros membros deste comité, sido preso por sedição. 42

O secretário do comité, Michael Randle (n. 1933), católico e pacifista, servia de in-
termediário entre Robin e a organização, no desenvolvimento dos seus grafismos 
de protesto.43

Entre os materiais desenvolvidos por Fior para o Comité dos 100, estão os seguin-
tes:

1. O folheto de lançamento do Comité44

Este folheto apareceu em Janeiro de 1961, e foi impresso numa pequena máquina 
de offset, por Peter Purdy e Ronald McIntosh,45 tendo permitido a Robin um dos 

41 Joan Ruddock, op. cit., p. 7.
42 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 67.
43 Robin Fior -  “Recollections of designing ad politics in London,” op. cit., p. 136. 
44 Infelizmente não existem exemplares deste folheto. Em virtude desse facto limitar-nos-emos a fazer 

uma referência escrita sobre este, de modo a enquadrar com o maior rigor possível a obra gráfica de 
Robin Fior. Idem.

45 Peter Purdy e Ronald McIntosh, estavam na altura a desenvolver uma máquina de fotocomposição, 
que foi depois apresentada ao mercado na DRUPA de 1967, como PM Filmsetter 1001. O trabalho 
de Purdy e McIntosh era financiado pela empresa K. S. Paul Ltd., que se fundiu com a Linotype. Em 
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seus primeiros contactos com a tecnologia offset, que estava a começar a emergir 
em Inglaterra.46

2. O cartaz Call to action

Este cartaz data de Fevereiro de 1961, e foi o cartaz de divulgação da primeira 
acção de protesto levada a cabo pelo Comité dos 100, que teve lugar à porta do Mi-
nistério da Defesa, em Londres. O seu formato era 73,5 x 50,9 cm, e foi impresso 
em tipografia, a duas cores – azul e preto – sobre papel kraft,** na empresa Vail 
& Co.. Segundo Robin, este foi difícil de conceber, em virtude de não existirem 
exemplares anteriores a partir dos quais se pudesse guiar, além de que, na altura, 
só os profissionais qualificados podiam manusear o material tipográfico na in-
dústria de impressão, o que dificultava a tarefa aos designers [Fig. 44]. 47

O cartaz Call to action foi composto utilizando letras de madeira, um gosto que, 
segundo David King (n. 1943), já não era nesta altura muito comum entre os de-
signers gráficos ingleses, apesar de ainda existirem impressores que trabalhavam 
com estas letras, nomeadamente Desmond Jeffery. King, que foi aluno de Robin 
na London School of Printing, admira este cartaz, e admite que Fior foi sempre um 
designer inovador, afirmando ainda que, ao contrário de si, – que fora responsá-
vel durante vários anos pelo design da revista do jornal Sunday Times –, o perfil 
profissional de Robin não se encaixava em nenhuma organização, pelo que, por 
isso mesmo, só podia ter sido designer independente.48

Este cartaz encontra-se, na nossa opinião, entre os melhores produzidos por Ro-
bin ao longo da sua carreira, e tem a particularidade de ter sido concebido exclu-
sivamente com recurso à palavra escrita. Esta prática, que dominava com grande 
mestria, foi recorrente na carreira de Fior e era caracterizada pela oralidade que 
conferia à palavra escrita, e pela sua capacidade de desvelar os seus mistérios. 
Foram estas capacidades, que levaram Robin do Construtivismo, ao Estilo Tipo-
gráfico Internacional, e, posteriormente, rumo a um discurso novo e singular, que 
veio no futuro a conferir ao seu design uma imagem de marca distintiva.

virtude desses facto esta máquina voltou a aparecer no mercado como Linotron 505. Andrew Boag - 
“Monotype and phototypesetting,” em «Journal of the printing historical society», p. 71.

46 ERF 03/07/2010.
47 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 137.
48 David King, talvez por influência de Robin, utilizou também, algumas vezes, nos seus trabalhos, so-

bretudo os políticos, este tipo de letras de madeira. Em entrevista com David King, em 24/11/2010, 
apresentada em anexo.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior158

3. O cartaz POLARIS ‘NO’

Este cartaz data também de Fevereiro de 1961, e foi concebido para a mobilização 
das massas no protesto contra os submarinos americanos com armas nucleares, 
estacionados em Holy Loch, na Escócia. Imponente, formal e cromaticamente, e 
com o formato 74,5 x 101,6 cm,49 garantiu a Robin um reconhecimento imediato 
e, como consequência, a sua popularidade no café Torino e entre os seus pares, 
cresceu enormemente [Fig. 45]. Segundo Fior, Alan Fletcher, reconheceu, inclusi-
vamente, em POLARIS ‘NO,’ um discurso novo, uma nova voz sem paralelo em 
Inglaterra.50

POLARIS ‘NO’ foi inicialmente concebido para ser afixado no metro de Londres, 
mas também, de forma clandestina, nas ruas da cidade por voluntários do Comité 
dos 100. Para ser aprovada a sua afixação no metro, a palavra “NO” teve de ser 
suprimida por ser considerada controversa, mas foram mantidas as marcas de 
pontuação. Foi também produzida uma outra versão deste cartaz, com metade 
do tamanho e impressa apenas a azul.51

Uma das particularidades deste cartaz era ser visualmente muito forte, em virtu-
de de um alinhamento bem conseguido entre os elementos que o compunham. 
Neste, as palavras “POLARIS” e “NO” foram concebidas utilizando letras de 
cartão recortadas, – com algumas semelhanças com a Akzidens Grotesk – que Ro-
bin comprara em Zurique, no verão anterior. O restante texto foi composto em 
Franklin Gothic (Artype).52 Esta Fonte, foi a escolhida, tal como no design da maior 
parte dos exemplares de International Socialism, pela sua espessura robusta e pelo 
contraste visual que produzia na página. Apesar de ter sido desenhada nos pri-
meiros anos do século XX, tinha a particularidade de ter sido produzida de acor-
do com a vasta gama de letras supernegras que tanto proliferaram em cartazes ao 
longo do séc. XIX, continuando a ser popular até ao momento presente.53

POLARIS ‘NO’ foi impresso, de forma irrepreensível,  em serigrafia, a três cores, 
por Patrick Barry, o impressor das letras transferíveis Letraset, cuja empresa fica-
va em Southwark.54 O seu design era claramente influenciado pelo Estilo Suíço, 
dado que foi concebido tendo como ponto de partida uma grelha rígida, onde os 
49 Aproximadamente o que se chama em Inglaterra formato Quad Crown (76,2 x 101,6 cm).
50 ERF 10/07/2010.
51 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 137.
52 ERF 10/07/2010.
53 Lewis Blackwell, op. cit., pp. 38-40.
54 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 137.
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elementos encaixavam uns nos outros de forma rigorosa. Foram projectos como 
este que ajudaram a dar absoluta credibilidade ao projecto estilístico do grafismo 
comercial suíço.

Os nomes dos oradores referidos no cartaz, dão-nos também algumas pistas so-
bre como o Comité dos 100 foi estabelecido e financiado. Os seus representantes 
incluíam personalidades do espectro político dos iluminados de esquerda, como 
Bertrand Russel, que representava, tanto a aristocracia académica como científica, 
como o poeta e teórico de arte Herbert Read, Michael Scott, um padre militante 
contra o apartheid na África do Sul, Hugh MacDiarmid (1892-1978), o comunista 
e poeta escocês, entre outros.55

4. Os cartazes “Would you press the button? Will you let them?” 

Estes cartazes foram produzidos em Setembro 1961, e eram exactamente iguais, 
excepção feita à cor utilizado no fundo, que tanto era azul, verde ou vermelha. 
A excelente fotografia, que mostrava Bertrand Russell e o símbolo da CND, foi 
impressa a sépia, em bicromia,** e era da autoria de Peter Butler, um ex-aluno de 
Robin, na London School of Printing [Figs. 46 a 48].56 

Estes  cartazes convidavam as massas a juntarem-se a Bertrand Russell na luta 
contra as armas nucleares. Estes, não tinham, no entanto, a espectacularidade dos 
exemplos apresentados anteriormente.

Notava-se, ainda, nestes trabalhos um uso incomum da simetria, aspecto raro 
nos trabalhos de Robin. Mas Fior argumentou mais tarde, que o objectivo era 
tornar o cartaz mais factual, ao mesmo tempo que admitia que tinha ainda uma 
noção de comunicação extremamente básica. Pelo menos foi esta, a reflexão que 
Fior fez, volvidos 50 anos da execução destes cartazes.57 

5. O folheto que acompanhava os cartazes “Would you press the button? Will 
you let them?” 

O título deste desdobrável foi composto em Akzidenz Grotesk, tal como os carta-
zes, e para o texto Robin utilizou a fonte Grot 215 e 216. Este folheto teve uma ti-
ragem** de 100.000 exemplares e foi também impresso por Peter Purdy e Ronald 
55 Idem.
56 ERF 03/07/2010. 
57 Idem.
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McIntosh, em offset  a uma cor. Na frente deste desdobrável aparecia a mesma 
fotografia de Bertrand Russel, utilizada nos cartazes, com a intenção de estabe-
lecer a ligação entre os meios de divulgação gráfica. Por baixo da fotografia de 
Russel, aparecia depois uma listagem dos membros do Comité dos 100 e, do lado 
esquerdo, um artigo intitulado “Polaris ameaça milhões com sofrimento e morte. É 
uma afronta à responsabilidade e dignidade dos seres humanos [Fig. 49].”58

6. O cartaz Mass resistence against Polaris

Com o formato de 76,1 x 50,1 cm, data de Setembro de 1961, e foi produzido para 
incentivar o público inglês a participar numa demonstração de protesto contra os 
submarinos Polaris, estacionados em Holy Loch [Fig. 50].

Da mesma forma que Call to action, foi impresso em tipografia, a duas cores – 
preto e laranja – na Vail & Co., e o seu título “Mass resistance against Polaris” foi 
também composto com letras de madeira que, neste caso específico, pareciam 
resistir ao tempo e ao uso.59

Apesar dos parcos recursos com que muitos destes seus projectos foram concebi-
dos, foi a total identificação de Robin com as causas do comité que o motivou a 
desenvolver trabalhos com um grande rigor, onde o ritmo natural da leitura oci-
dental era enfatizado e optimizado com vista a salvaguardar a legibilidade das 
suas mensagens, como se pode ver por Mass resistence against Polaris. 

Além da simplicidade deste cartaz, concebido exclusivamente com elementos 
tipográficos, a obsessão de Robin pela grelha, herdada do Estilo Suíço, denotava-
-se no mais ínfimo pormenor. A forma como as palavras encaixavam umas nas 
outras segundo uma geometria rigorosa, produzia tensões visuais muito fortes 
que intensificavam o seu significado, nomeadamente a urgência das acções do 
comité.

7. O cartaz POLARIS BERLIN

Este cartaz (com o formato 74,8 x 100,7 cm) foi concebido para divulgar igual-
mente um protesto contra as armas nucleares. Também foi  impresso por Patrick 
Barry, em serigrafia a duas cores – azul médio e preto – sobre um fundo ocre acin-
zentado. Recorrendo somente a texto, a composição, feita em Akzidenz Grotesk, 
58 “Polaris threatens millions with suffering and death. It is an affront to the responsibility and dignity of human 

beings.” 
59 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 137. 
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era dominada pelas palavras “BERLIN” e “POLARIS”, enquadradas na diago-
nal, uma particularidade, que revelava  também por parte de Robin, um controlo 
dos recursos tipográficos e da organização formal da página [Fig. 51].

Tal como nos outros trabalhos analisados até agora, em POLARIS BERLIN, não 
existia formalismo intuitivo, dado que este foi sempre preterido por Robin a favor 
de uma lógica gráfica que derivava do conteúdo real da matéria tratada. Nes-
te cartaz, tal como nos restantes concebidos para o comité, Fior eliminou assim 
todos os elementos decorativos, reduzindo-os às sua estritas funções comunica-
tivas. Revelando, neste aspecto particular, uma atitude em conformidade com 
o que Tschichold advogava no final dos anos 20, altura em que elegia critérios 
funcionais para a tipografia, como forma representativa do seu design.60 

Foram produzidas a partir deste cartaz quatro versões, com formatos menores 
(15 x 20 cm),61 destinadas também à divulgação de demonstrações de protesto, 
em Wethersfield. Nestas, o texto era, da mesma forma, inclinado e estendido de 
modo a ocupar todo o campo gráfico. Robin, pediu a Ken Garland que fizesse um 
desses cartazes.62

8. O cartaz Earl Russell + open discussion on Civil Disobedience

Ainda para esta organização, Fior concebeu em Outubro de 1961, um cartaz onde 
foram combinados com grande assertividade, ironia e profissionalismo, o título 
e a fotografia, que registava a prisão de pacifistas durante uma manifestação de 
protesto contra as armas nucleares. Apesar de utilizar na construção formal deste 
cartaz um repertório tradicional, a linguagem icónica e documental da fotografia 
combinada com o sarcasmo da afirmação “Bertrand Russell + discussão aberta em 
desobediência civil,” causavam alguma surpresa e assombro que estimulavam a 
rápida compreensão do seu conteúdo [Fig. 52]. 

A fonte utilizada neste cartaz foi a Helvetica, que Robin utilizou poucas vezes ao 
longo da sua carreira mas que, em virtude da sua popularidade, assimilou e inte-
grou na sua gramática gráfica, tal como aconteceu com muitos outros designers. 

60 Enric Satué, op. cit., p. 180. 
61 Infelizmente não existem exemplares destes cartazes. Em virtude desse facto limitar-nos-emos a fazer 

uma referência escrita sobre estes, de modo a enquadrar com o maior rigor possível a obra gráfica de 
Robin Fior. ERF 10/07/2010.

62 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., pp. 137-138.  
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Earl Russell + open discussion on Civil Disobedience foi impresso em serigrafia, na 
mesma casa que POLARIS ‘NO’ com grande qualidade.63 

9. O cartaz STOP, STANDSTILL

Este cartaz de 1963, foi composto em Franklin Gothic, e impresso em serigrafia, 
numa cor apenas – o azul escuro da Polícia Metropolitana de Londres. A mão 
impressa é a de Robin, e o texto, escrito igualmente por ele e aberto em negativo, 
convidava à realização de uma manifestação contra o uso de armas nucleares.64 
Formalmente esta imagem invocava também algumas reminiscências do cartaz 
de John Heartfield (1891-1968), de 1928, Cinco dedos fazem uma mão, com esses cinco, 
agarra o inimigo [Fig. 53].

63 ERF 24/07/2010. 
64 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit. p. 138.

[Fig. 44] Call to action, Comité dos 100, Robin Fior, Fevereiro de 1961
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[Fig. 45] POLARIS ‘NO,’ Comité dos 100, Robin Fior, Fevereiro de 1961
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[Figs. 46 a 48] Would you press the button? Will you let them, Comité dos 100, Robin Fior, 1961
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[Fig. 49] Folheto, Comité dos 100, Robin Fior, 1961 [Fig. 50] Cartaz, Comité dos 100, Robin Fior, 1961
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[Fig. 51] POLARIS BERLIN, Comité dos 100, Robin Fior, 1961 [Fig. 52] on civil disobedience, Comité dos 100, Robin Fior, 1961
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[Fig. 52] on civil disobedience, Comité dos 100, Robin Fior, 1961 [Fig. 53] STOP STANDSTILL, Comité dos 100, Robin Fior, 1961
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4.3. Os materiais gráficos para outras organizações de solidariedade e protesto

Foi o reconhecimento das qualidades gráficas exibidas por Robin, como designer 
na Nova Esquerda e o seu empenho na causa anti-nuclear, que fez com que fosse 
solicitado pelos seus pares e alguns protagonistas da esquerda marxista indepen-
dente, para desenvolver projectos para outras organizações de solidariedade e 
protesto, ao longo dos anos 60. Para estas, desenvolveu cartazes e anúncios notá-
veis, do ponto vista gráfico, que revelavam o seu comprometimento e empenho 
pessoal e social com as causas que promovia. A força e o poder destes trabalhos 
residia, essencialmente, na radicalidade e originalidade com que manobrava os 
seus conteúdos sintácticos e semânticos, e nomeadamente na sua particular esté-
tica política.

Analisemos agora alguns desses trabalhos:

O cartaz para a Campaign against Racial Discrimination 

Em 1965, Robin foi solicitado para conceber o cartaz de lançamento da Campaign 
against Racial Discrimination [Fig. 54], que foi impresso na Goodwin Press, por três 
razões: por causa do preço, por uma questão de amizade e por ter a fonte Stan-
dard disponível.65 O cartaz foi impresso a duas cores – preto e vermelho, – e teve 
de passar pela prensa três vezes, uma vez que não possuíam caracteres suficien-
tes para compor de uma só vez as oito linhas de texto.66

A imagem utilizada no cartaz, reproduzia um anúncio para aluguer de um quar-
to, onde aparecia a frase “NO COLOURED,” sublinhada a vermelho. Este por ser 
fotografado através do vidro da agência imobiliária onde estava afixado, não ti-
nha grande qualidade. Mas o fundamental, não era a qualidade da imagem, mas 
sim dar a conhecer o teor cruel da mensagem exibida, e chamar a atenção para a 
luta contra a discriminação racial.  

O anúncio contra a guerra do Vietname

Robin recordou, algum tempo antes de ter falecido, na revista «Typography papers 
8» a experiência de ter aproveitado o espaço que tinha disponível, quando a ac-
triz Vanessa Redgrave (n. 1937) lhe pediu para fazer o design de um anúncio 

65 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 138.
66 ERF 10/07/2010.
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de página inteira, para o «The Times», contra a guerra do Vietname. Com um 
formato idêntico ao de uma carta ao editor, e assinado por uma representativa 
listas de nomes sonantes, foi composto em duas colunas em Times Bold, com os 
nomes em Times Bold Titling, e os títulos e os cargos dos signatários em corpo 6. 
Existia um rigoroso alinhamento horizontal entre as duas colunas. Tudo isto foi 
cuidadosamente marcado em tinta-da-china sobre papel vegetal de peso médio, 
e apresentado ao chefe da sala de composição do «The Times», que o recebeu sem 
grande entusiasmo, uma vez que o original com a indicação dos corpos de letra 
e os espacejamentos estava excessivamente detalhado, parecendo que o designer 
lhe estaria  passar, e aos seus homens, um atestado de incompetência. Como re-
sultado ignoraram as especificações de Robin, e o layout ficou dois pontos fora 
do alinhamento, o que causou uma enorme frustração em Fior, que, segundo o 
designer inglês Matthew Carter (n. 1937), tinha a capacidade de ver meio ponto** 
a centenas de metros de distância [Fig. 55].67

O cartaz para o Movimento Anti-Apartheid

O cartaz NO white South-African 1970 cricket tour, foi feito a pedido de Ernest Ro-
dker, que introduzira Fior na CND. Este é um dos trabalhos mais apreciados e 
difundidos do designer, e foi feito para o Anti-Apartheid Movement (AAM),68 que 
era uma organização britânica e o centro do movimento internacional de oposi-
ção contra o sistema sul-africano de apartheid [Fig. 56]. 

NO white South-African 1970 cricket tour, foi uma clara demonstração de solidarie-
dade para com os sul-africanos negros. Apesar das suas fortes conotações polí-
ticas, Robin admitiu que este cartaz foi produzido muito rapidamente e que, em 
virtude desse facto, o desenho e a caligrafia não tinham muita qualidade. Reco-
nheceu porém, que utilizara a caligrafia para conferir personalidade e para suge-
rir, ao mesmo tempo, humanidade, de modo a dar a ideia que eram os próprios 
protagonistas a expressarem-se através daquele meio de comunicação.69 

Robin voltaria a fazer trabalhos estilística e formalmente semelhantes, mais tar-
de, nomeadamente em Portugal, para o Movimento de Esquerda Socialista. Este 
cartaz demonstrou, ainda, o gosto pelo design ilustrativo do americano Bob 

67 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p. 138.
68 originariamente conhecido como Boycott Movement, e fundado a 26 de Junho de 1959. Apenas 8 meses 

depois de ter sido fundado, aconteceu o massacre de Sharpeville, que intensificou a acção do grupo 
que decidiu também mudar o seu nome Anti-Apartheid Movement. 

69 ERF 04/09/2010.
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Gill* (n. 1931), cujo trabalho Robin apreciava grandemente. Este cartaz, foi im-
presso em offset, sobre papel amarelo, a três cores – vermelho, verde e preto – na 
mesma gráfica de International Socialism.70

Outra particularidade deste cartaz, foi a utilização da bola de cricket, que apare-
cia dividida em hemisférios, e foi utilizada para substituir a letra ‘O,’ um artifício 
muito comum entre os designers gráficos nos anos 60 e 70.71 

70 Idem.
71 Philip Thompson & Peter Davenport - «The dictionary of visual language», p.14.

[Fig. 54] Cartaz, Robin Fior, 1965 [Fig. 55] Anúncio, Robin Fior, 1965
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[Fig. 55] Anúncio, Robin Fior, 1965 [Fig. 56] Cartaz, Robin Fior, 1970
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Capítulo 5 
O design gráfico e o seu ensino
nos anos 50 e 60, e a incursão de Robin 
Fior na docência, em exposições 
e como co-signatário de um manifesto
singular
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Nota introdutória

Este capítulo foi dividido em quatro partes distintas. Cada uma delas incide sobre 
o mesmo período do design gráfico em Inglaterra a partir de diferentes pontos 
de vista. 

A primeira parte foi dedicada à reflexão sobre o ensino do design em Inglaterra 
nos anos 50 e 60, e aos aspectos que caracterizaram a actividade de Robin Fior 
como docente nas várias escolas onde leccionou. 

A parte seguinte, ainda dedicada ao design gráfico inglês, consistiu num levan-
tamento do panorama desta actividade no mesmo período, altura em que surgi-
ram algumas proeminentes associações de design e se realizaram as primeiras 
grandes exposições que, não só ilustravam o grafismo inglês, como, foi no seu 
contexto que, pela primeira vez, os seus participantes foram apelidados de desig-
ners gráficos. É ainda, nesta fase que abordaremos a participação de Fior nessas 
exposições e noutras, em que depois participou no estrangeiro.

Incluiu-se ainda neste capítulo uma introdução ao famoso manifesto First Things 
First, datado de 1964, que incluímos uma vez que foi uma consequência evidente 
do panorama do ensino e da prática do design em Inglaterra na primeira metade 
da década de 60, e porque Fior foi um dos seus co-signatários. Finalizámos este 
capítulo com a apresentação do material realizado, por Robin, em co-autoria com 
o mentor Edward Wright, para a sua primeira grande incursão no grafismo para 
actividades culturais, no mesmo ano em que co-assinou o manifesto. 
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5.1. O ensino do design em Inglaterra antes de Robin ter iniciado a actividade 
docente em 1958

Uma das primeiras iniciativas no campo do ensino em design em Inglaterra foi 
providenciada por uma escola privada, a Reimann School of Industrial and Com-
mercial Art, estabelecida em Westminster em 1937. Esta, de origem alemã, foi a 
primeira escola de arte comercial em Inglaterra, providenciando em três anos um 
intensivo terreno de aprendizagem, baseada na abordagem da sua predecessora 
Bauhaus.1 O seu primeiro director foi Austin Cooper (1890-1964), que ensinava 
design de cartazes. Entre os seus professores estiveram Percy Smith, Jesse Collins 
e Robert Harling (1910-2008), em lettering e tipografia, o ilustrador Eric Fraser 
(1902-1983) e McKnight Kauffer (1890-1954) em design de cartazes e Milner Gray 
(1899-1997) em estilo e embalagem.2

Tirando esta iniciativa privada, acompanhada por algumas escolas de arte mais 
progressistas, para aqueles que depois da guerra frequentaram escolas de design 
– também chamado arte comercial ou industrial –, a inadequação dos cursos à re-
alidade era uma evidência. Por exemplo, Richard Negus que fundou em parceria 
com Philip Sharland a Negus & Sharland, em1951, deixou a Camberwell School of 
Art em 1947, confirmava essa mesma ideia, ao afirmar, a propósito desta escola:

[Que esta actividade] continuava a chamar-se arte comercial e o seu ensino era 
deveras desadequado.3

Tal parecia contraditório, dado que entre 1938-39, Albert Halliwell, inspirado 
pelo ensino do curso preliminar da Bauhaus, juntamente com o novo director da 
Camberwell School of Art, William Johnstone (1897-1961), instituíram o ensino do 
design industrial, em linhas comparáveis às da escola alemã, clamando que a luta 
pela mudança do ensino da arte em Inglaterra tinha sido ganha nesta escola.4 

Também o designer George Mackie, resumindo os seus estudos, afirmava em 
1946, a propósito de uma outra escola de arte, que:

1 Yasuko Suga - “Modernism, commercialism and display design in Britain the Reimann School and 
studios of industrial and commercial art,” em «Journal of design history», p. 137.

2 Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., pp. 29-30.
3 “it was still called commercial art and the teaching was pretty inadequate.” Richard Negus apud Paul Stiff, 

Idem, p. 30.
4 Alan Powers - “Britain and the Bauhaus,” em «Appolo Authoritative magazine for art collectors», p. 16.
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O Departamento de Design do Edinburgh College of Art tinha professores com pouca 
qualidade. [...] O design gráfico e a tipografia eram ensinados, se esta é a palavra, 
por duas nulidades.5 

O designer Jack Beddington confessou também em 1947 que:

A tipografia era a mais negligenciada de todas as disciplinas no ensino em design.6

Mesmo na progressista Central School of Arts & Crafts, onde as excelentes aulas 
de Jesse Collins, director do departamento de design, encorajaram e ajudaram a 
formar uma nova geração de designers, a memória de glórias do revivalismo na 
impressão permaneceram, como é o caso de J. H. Mason um dos seus influentes 
protagonistas.7

Anthony Froshaug e Herbert Spencer, os grandes protagonistas da moderna ti-
pografia em Inglaterra, que exerceram no princípio dos anos 50 a actividade de 
docente ao mesmo tempo na Central School of Arts & Crafts, vieram, no entanto, 
contribuir para alterar esta situação. Movidos por um pensamento moderno e 
apoiados por Jesse Collins, ajudaram a dar uma nova reputação a esta escola, 
e a formar alguns dos mais memoráveis designers da geração que emergiu em 
meados e final dos anos 50. As aulas de tipografia experimental que Edward 
Wright dava nesta escola, ajudaram também a moldar o pensamento de alguns 
protagonistas desta nova geração, e a reforçar a importância do papel da escola 
na aprendizagem da tipografia. 

Segundo Ken Garland, que estudou na Central School of Arts & Crafts nesta altura, 
a escola tinha a particularidade de combinar os professores certos com a atmos-
fera ideal, para além de existir um sentimento generalizado de modernização 
e demarcação em relação à atitude isolada em que o design se encontrava em 
Inglaterra neste período, dominado pelo pensamento de gráficas privadas que se 
opunham à escola continental.8

A partir de 1954, também o Royal College of Art se tornou um foco de energia. O 
sinal mais importante deste novo espírito talvez tenha sido a revitalização da sua 
revista Ark, sob a edição inspirada de um estudante de pintura chamado Roger 

5 “The design department of Edinburgh School of Art was ill-staffed in quality. [...] Graphic design and typo-
graphy were taught, if that’s the Word, by two nonentities.” George Mackie apud Paul Stiff - “Austerity, 
optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 30.

6 “typography was the most neglected of all’ in design education.”Jack Beddington apud Paul Stiff, idem, p. 
30.

7 Idem.
8 Anne Odling - “Interview with Ken Garland,” em «Eye» n.º 83, p. 6.
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Coleman. Sob a direcção de Coleman este novo espírito culminou com a aparência 
profissional e impressionante da edição de Outono de 1957, com design de David 
Collins e Alan Bartram. Coleman introduziu algumas características próprias da 
cena americana que ajudaram a dissipar a insularidade que durava há muito tem-
po. No mesmo ano, Edward Wright foi nomeado tutor de design gráfico nesta es-
cola.9 O ethos do Royal College of Art, a sua auto-confiança e anarquia, rapidamente 
se espalharam por outras escolas.10

Em 1956, a Central of Arts & Crafts, mantinha ainda o seu protagonismo, porém, 
outras escolas, como a London School of Printing, mais tarde renomeada London 
College of Printing & the Graphic Arts e onde Robin viria dar aulas, começavam a 
adquirir uma nova reputação. O novo estatuto da London School of Printing de-
veu-se, em grande parte, ao ilustrador William Stobs (1914-2000), que soube pre-
sidir um inovador curso de design gráfico, com o contributo do antigo estudante 
da Bauhaus, George Adams, responsável pela disciplina de Design Básico.11 Este 
espírito de inovação e empreendedor, espalhou-se depois, de modo geral, pelas 
restantes escolas que ensinavam design.

Para além destas iniciativas, outros acontecimentos que iriam moldar o curso do 
design inglês deste período, tiveram também lugar, como o aparecimento dos 
primeiros créditos para filmes, desenhados por Saul Bass (1920-1996) em 1958, e, 
um ano depois, uma enorme quantidade de novos grafismos chegavam da Suíça, 
através da revista Neue Grafik, tendo sido ainda lançada no mercado a fonte Neue 
Haas-Grotesk, que a breve trecho seria renomeada Helvetica.12

5.1.1. Ensinando na London School of Printing 

Foi por sugestão de Desmond Jeffery, que, em 1958, Robin, que fazia parte de 
um grupo muito restrito de jovens tipógrafos modernistas disponíveis, começou 
a ensinar, a tempo parcial, na London School of Printing, onde ficou até 1964. Des-
mond era docente nesta escola havia um ano, e viria a ensinar depois também na 
St Martin’s School of Art, na Chelsea School of Art (onde, mais uma vez viria a ter 

9 Ken Garland - “Graphic desig in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 66.
10  Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after the war,” op. cit., p. 30.
11 Ken Garland - “Graphic design in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 66.
12 Idem, p. 67.
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Robin como colega) e em Harrow. Porém, Jeffery nutria um carinho especial pel 
London School of Printing, em virtude de ser prática corrente escolher os alunos a 
partir dos seus portefólios, e não em função das notas.13

O departamento de design gráfico era então presidido pelo designer Tom Ecker-
sley (1914-1997), que trouxe também para a London School of Printing a sua rele-
vante prestação como designer de cartazes durante a Segunda Guerra Mundial, 
e o ensino era fortemente direccionado no sentido do modernismo tipográfico 
continental. Nesta altura, também lá ensinavam, além de George Adams, o fun-
dador da FBW Partnership, Harold Bartram, o designer Ian Bradbery e o antigo 
compositor,** Frank Overton. No mesmo ano em que Fior se juntou ao corpo 
docente desta escola, entraram também Derek Birdsall e Richard Hollis.14 Ecker-
sley soube assim reunir à sua volta um corpo docente constituído por designers 
excepcionais, entre eles alguns imigrados, como por exemplo, George Adams, 
Ralph Brandt e o seu irmão, o notável fotógrafo Bill Brandt (1904-1983).15

Entre os alunos que estes designers ensinaram, estavam Ian McLaren,* David 
King (que frequentou Design Tipográfico), Ken Campbell, Jeanette Collins (n. 
1939), David Hillman* e Richard Weingand, que alcançaram todos proeminência 
como designers gráficos, pouco tempo depois.16

O departamento de design gráfico compreendia então dois cursos distintos, De-
sign Comercial e Design Tipográfico, e Robin ensinou em ambos a disciplina de 
Tipografia. A sua filosofia de trabalho, apesar da sua curta prática profissional e 
dos seus conhecimentos serem ainda limitados, tinha já na altura como ponto de 
partida a ideia que a tipografia era um andaime a partir do qual se podiam cons-
truir outras coisas, e ainda, que o valor da tipografia como disciplina, residia no 
seu aspecto social.17 Esta convicção reflectiu-se amplamente na prática profissio-
nal de Fior, e foi esta que o fez co-assinar, de alma e coração, o famoso manifesto 
First Things First, sobre o qual falaremos mais adiante.

Esta experiência correu muito bem a Robin, que admitia ter aprendido imenso 
do ponto de vista teórico e prático, nomeadamente, coisas simples como esten-
der folhas de papel cavalinho, com o recurso a uma aguada, para poder aplicar 

13 Sally Jeffery - “Desmond Jeffery the printer,” em «Typography papers 8», pp. 187-188. 
14 Ken Garland - “Graphic design in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 66.  
15 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
16 Ken Garland - “Graphic design in Britain 1951-61: a personal memoir,” op. cit., p. 66.
17 ERF 26/06/2010.
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posteriormente um fundo de cor na construção das suas maquetas.18 Estas últi-
mas constituíam na altura um processo deveras laborioso, e obrigavam ao do-
mínio absoluto de um conjunto de técnicas de estúdio diversificadas, que Fior 
estava ainda longe de dominar. Robin, era ainda carinhosamente apelidado pe-
los alunos desta escola de the Japanese teacher, por causa da sua fisionomia.19 

Um dos exercícios comuns nas aulas de Fior – que com o tempo passou a ensinar 
dois dias por semana e desenvolveu um programa mais completo –, consistia no 
desenvolvimento de diagramas, onde o texto era em simultâneo figura e fundo. 
Por exemplo, os alunos ao desenvolver um convite tinham que organizar a infor-
mação – o texto dado –, e enfrentar os desafios de organizar as formas da confi-
guração gráfica de acordo com diversos tipos de leitores, isto é, tendo em conta 
as diferentes circunstâncias em que iriam ser utilizadas.20 

A aposta no significado das palavras que caracterizava o design de Robin parece-
-nos ser em parte, um reflexo da tendência verbal que caracterizava a cultura 
britânica deste período e, da qual, muitos designers se queixaram, entre eles Ja-
mes Gardner (1907-1995), que tinha sido responsável pelo design da exposição 
“Britain can make it” (1946), e que chegou a afirmar:

Em Inglaterra apenas os designers sabem de design. Os intelectuais em Inglaterra 
não estão interessados em coisas visuais. Nós somos homens de letras […].21

Mas aprender através do olhar, tornou-se uma característica cada vez mais re-
corrente em Inglaterra, tendo-se tornado evidente que a nova social-democracia 
exigia cidadãos com sensibilidade visual, de modo que alguns editores começa-
ram imediatamente a tirar partido do apelo simples e pragmático da mensagem 
através da imagem, como Allen Lane, da Penguin.22 

Nos anos que se seguiram os designers emergiram como fornecedores destas asser-
tivas, significativas e, por vezes, ambivalentes imagens.23 Com o tempo, o próprio 

18 ERF 19/06/2010.
19 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
20 ERF 19/06/2010.
21 “In Britain only designers know about design. Intellectuals in Britain are not interested in visual things. We are 

literary [...].” James Gardner apud Paul Stiff - “Austerity, optimism: modern typography in Britain after 
the war,” op. cit., pp. 49-50.

22 Idem, p. 50.
23 Idem.
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Robin foi imbuído por este espírito e começou a apostar mais no poder evocativo 
da imagem,  uma excepção era naturalmente o trabalho que desenvolvia nesta 
altura nas capas de International Socialism.

Grande parte da actividade docente de Robin nesta escola foi como assistente de 
Henry C. Beck, que, segundo Fior, estava na altura substancialmente desmora-
lizado com as alterações feitas ao mapa que concebera para o Metropolitano de 
Londres, por parte do então director da empresa. Segundo Robin, a sua função 
nas aulas que dava em parceria com Beck estava limitada. Falava o menos pos-
sível e, entre aquilo que lhe era permitido fazer estava a tarefa de explicar aos 
alunos os mistérios do espacejamento óptico de letras.

Apesar desse facto, Robin observava, inúmeras vezes, que tinha sido um privilé-
gio trabalhar com Henry C. Beck.24

Fior foi escolhido para ensinar nesta escola por sugestão de Desmond Jeffery. 
Apesar de ser dos poucos professores que não tinha a frequência de uma escola 
de arte, e, portanto ser autodidacta, tinha mérito próprio: para além de ser um 
excelente calígrafo, era um leitor ávido, e tinha frequentado Oxford, o que lhe 
conferia a particularidade de ser mais culto e de se expressar com mais clareza 
do que a maioria dos designers. Outro aspecto que lhe conferia alguma distin-
ção era o facto de ter interesses políticos e de inclusivamente fazer design para 
actividades políticas, o que não era, no entanto, invulgar entre os designers na 
altura. Este era um aspecto comum a muitos professores que ensinavam na altura 
na London School of Printing, que eram na sua maioria, de esquerda ou libertários. 
Vivia-se o período em que a corrida à oposição ao uso de armas nucleares, se 
tornara um movimento de massas, o que contribuía para criar uma atmosfera 
libertária na qual, pessoas de diversos sectores, como o próprio Robin ou Richard 
Hollis, se viram subitamente imersos, por força das circunstâncias.25

Outro aspecto que favoreceu a contratação de Robin para leccionar na London 
School of Printing, foi o facto de existirem na altura muito poucos designers gráfi-
cos estabelecidos e do meio profissional ser muito restrito. Um aspecto positivo 
que resultava dessa pequena dimensão, era o facto de toda a gente se conhecer. 
Outro aspecto era, naturalmente, a boa reputação que Robin conseguiu rapida-
mente construir como designer gráfico.26

24 ERF 19/06/2010.
25 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
26 Idem.
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Na altura, a actividade de ensinar, mesmo em tempo parcial, era razoavelmente 
bem paga. O que se ganhava era suficiente para viver, e permitiu a muitos desig-
ners gráficos, que hoje são figuras de referência, estabelecerem-se gradualmen-
te como designers independentes, mesmo tendo um pacote de clientes relativa-
mente limitado. Outro factor de motivação, era a existência entre os designers 
gráficos de um sentimento generalizado de que se estava a introduzir algo novo 
em termos de design, um discurso moderno, que contrariava o aspecto antiqua-
do dos exemplos de publicidade e design que existiam à sua volta. Nesta altura 
muito poucas pessoas faziam tipografia moderna em Inglaterra, e Robin e alguns 
dos colegas referidos, não só praticavam um design moderno, como ensinavam 
também tipografia moderna nas suas aulas.27

Fior, combinou durante muito tempo a actividade como designer gráfico com o 
ensino, não só na London School of Printing, mas também, noutras escolas, como a 
Chelsea School of Art, para onde foi leccionar a seguir.28

5.1.2. Uma breve passagem como professor pela Chelsea School of Art 

Depois de ter abandonado, em 1964, a London School of Printing, Robin começou 
a ensinar no departamento de design gráfico da Chelsea School of Art, onde se 
manteve até 1966. Fior foi recrutado para dar aulas nesta escola por Edward Wri-
ght a pedido de Richard Hollis, ao mesmo tempo que Desmond Jeffery. Edward 
convidou-o pouco tempo depois, para o ajudar a desenvolver o material gráfico 
para a exposição “54-64 Painting & sculpture of a decade,” na sequência do qual 
se tornaram amigos.29 Essa amizade deveu-se, segundo Richard Hollis, ao facto 
de terem ambos uma grande cultura, terem lido os mesmos livros e de terem o 
mesmo tipo de amigos. Ainda de acordo com Hollis, o facto de Robin não ter 
sobrevivido a Oxford, não lhe retirou nenhum mérito, pois o seu brilhantismo 
intelectual era indiscutível, a ponto de achar que este podia ter optado, da mesma 
forma que escolheu o design, por uma carreira no campo da escrita.30 

A Chelsea School of Art era, como o próprio nome indica, uma escola de arte, e não 
uma escola técnica como a London School of Printing. O seu curso de design gráfi-
co estava estruturado de forma completamente diferente, apesar do seu director, 

27 ERF 23/11/2010.
28 ERF 19/06/2010.
29 ERF 26/06/2010. 
30 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
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Edward Wright, ter procurado contratar para leccionar, designers com algum 
protagonismo, com o intuito de afastar, o mais possível, o ensino do design gráfi-
co da hegemonia das Belas-Artes.31 

Wright, segundo Richard Hollis, era mais um professor que um designer, – ape-
sar dos poucos trabalhos que realizou lhe terem trazido grande notoriedade. Des-
se modo, conseguiu estabelecer um curso educacional sério e rigoroso, no con-
texto do qual se propunham aos alunos os projectos tipográficos mais radicais. 
A incidência na questão da tipografia afastou ainda este curso da vertente mais 
comercial do design gráfico.32

O curso de design gráfico da Chelsea tinha a duração de quatro anos, sendo o pri-
meiro deles propedêutico. No contexto deste primeiro ano, os alunos tinham que 
frequentar pintura, escultura ou textêis. Tal estava em desacordo com as metas 
que Wright queria estabelecer para o curso, mas, segundo confessou a Robin, a 
sua preferência recaía sobre a escultura, dado que para si, a tipografia como craft 
(ofício), com o seu manuseamento de tipos de letras, tinha mais a ver com a arte 
de esculpir do que propriamente com a pintura. Este ponto de vista, ainda antes 
de falecer, era inteiramente subscrito por Robin.33

Edward Wright conseguiu reunir à sua volta uma equipa de talentosos professo-
res, entre os quais, o próprio Richard Hollis e Dennis Bailey.* Este último, antes 
de ingressar na Chelsea School of Art, tinha trabalhado em Zurique como director 
de arte assistente da revista Graphis, e quando regressou revelava claros sinais da 
influência da tipografia suíça, sendo considerado por muitos um dos melhores 
tipógrafos na altura. Estes designers, e o restante corpo docente, souberam con-
tribuir, apesar da ainda natureza iminentemente prática dos cursos de design, 
para elevar os padrões profissionais da licenciatura.34

Fior continuou a desenvolver nesta escola os mesmos exercícios tipográficos, 
onde o significado das palavras determinava a configuração da forma, com vista 
a tornar o mais clara possível a comunicação com os receptores. Este compromis-
so com as ideias, esteve desde o início presente nas múltiplas versões materiais 
do design de Robin, e era um dos aspectos principais que caracterizam a sua 
praxis gráfica.  

31 Idem.
32 Ibidem.
33 ERF 26/06/2010.
34 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010, apresentada em anexo.
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Robin ensinou depois no Watford College of Technology, onde leccionou igualmen-
te tipografia, durante pouco tempo. Anthony Froshaug, que Robin conhecera 
também no café Torino no final de 1954 ou princípios de 1955, também ensinou 
nesta escola. Apesar do relativo protagonismo que Froshaug tinha alcançado, 
Fior achou inicialmente o seu trabalho estranho, confessando, no entanto, que 
acabou por aprender a gostar dele. 35

Mais tarde, em 1972, Robin foi ainda professor no Ravensbourne College of Art and 
Design, onde leccionou também durante pouco tempo, por ter aceitado um con-
vite para vir trabalhar para Portugal. Em virtude do protagonismo alcançado nos 
primeiros anos, da década de 60, Fior foi ainda convidado a ser moderador e con-
ferencista em inúmeras escolas, nomeadamente, na Bartlett School of Architecture, 
na University of London, na Cambridge [University] School of Architecture, no Royal 
College of Art e na Central School of Art & Design.36

5.2. O panorama do design gráfico no princípio dos anos 60

No começo dos anos 60, existia uma consciência generalizada entre os designers 
ingleses, de que o design gráfico britânico estava atrasado em relação a outros pa-
íses. Tal sentimento era ainda um reflexo da insularidade, que, no final dos anos 
40 e princípios de 50, caracterizava uma boa parte do design visual neste país.37 

O proeminente designer F. H. K. Henrion,* revendo o estado do design gráfico 
em 1962, no The Penrose Annual, referiu inclusivamente que:

Ao mesmo tempo que a prática se tornava mais competente, também se tornava 
mais “conformista e sem imaginação.”38

Muito designers olhavam estupefactos para o contexto do design noutros países, 
nomeadamente, – como referimos no primeiro capítulo –, para o confiante design 
comercial americano e para a tipografia sem serifas, assimétrica e ordenada que 
se fazia na Suíça. O próprio Ken Garland que, em 1960, passou dois meses a visi-
tar os estúdios de diversos designers na Suíça, ajudou a reforçar a influência des-
te país em Inglaterra, através de um artigo que publicou na revista Typographica.39

Ao mesmo tempo, alguns designers americanos tinham começado a deslocar-
-se para Londres, para trabalhar em agências que estavam a proporcionar novas 

35 ERF 10/03/2010. 
36 Idem.
37 Catherine Flood - «British posters advertising, art & activism», p. 22.
38 Rick Poynor (edição), op. cit., p. 15.
39 Idem, p. 17.
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oportunidades aos designers. Um desses designers foi Robert Brownjonh* (1925-
1970) que, em 1960, deixou a Chermayeff & Geismar em Nova Iorque, e começou 
a trabalhar na sucursal londrina da J. Walter Thompson, onde Lou Klein, que se 
tinha licenciado em Yale, também tinha funções. Também o americano Robert 
Brookes, assumiu um cargo como director de arte na agência Benton & Bowles, 
entre outros.40

Estes designers trouxeram consigo um forte sentido de domínio da concepção 
gráfica, um aspecto que fora central na chamada revolução criativa que ocorreu 
na Madison Avenue, em meados dos anos 50 e que era definida, na abordagem da 
publicidade americana, como “big idea.”41 O materialismo sedutor revelado nesta 
publicidade e nos filmes de Hollywood, mostrava claramente que a Inglaterra 
tinha ficado para trás em relação ao seu abastado aliado dos tempos de guerra.42

Muitos profissionais ingleses deste período abraçaram a abordagem da “big idea” 
da publicidade americana, onde o conceito era o mais importante, estando o de-
signer subordinado à sua sedução e inteligência. No design gráfico esta atitude 
somada à rigidez da tipografia suíça, manifestou-se em Inglaterra na adopção 
de uma abordagem onde o design era visto como solução de problemas.43 Esta 
tornou-se, umas das preocupações centrais do novo design gráfico que emergia. 
A propósito destas preocupações Henrion, chegou mesmo a afirmar que «o desig-
ner devia ser uma mente clara, analítica e metódica»44 e Ken Garland, chegou mesmo 
a propor num artigo que escreveu em 1960, no «The Penrose Annual», que: 

Para os designers serem efectivamente rigorosos, tinham de adquirir um sentido de 
método científico e estar preparados para testar os seus conceitos subjectivos contra 
factos observáveis.45

Outra característica que os anos 60 trouxeram consigo, foi a prática de trabalhar 
em grupo, que permitia aos designers satisfazer as exigências do crescimento 
económico, ao mesmo tempo que mantinham uma maior independência relati-
vamente àquilo que era possível a trabalhar numa agência de publicidade.46 

40 Rick Poynor (edição), op. cit., p. 17.
41 Catherine Flood, op. cit., p. 24.
42 Mark Donnely - «Sixties Britain», p. 20.
43 Catherine Flood, op. cit., p. 24.
44 “clear, analytical, and methodical mind.” F. H. K. Henrion apud Rick Poynor (edição), pp. 17-18.
45 “to be properly rigorous, graphic designers must acquire a sense of scientific method and ‘be prepared to test their 

subjective concepts against observable facts.’” Ken Garland apud Rick Poynor (edição), p. 18.
46 Catherine Flood, op. cit., p. 24.
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Em 1963, a Fletcher/Forbes/Gill, fundada em 1962, e que representava o paradigma 
de uma equipa de design independente, num livro chamado «Graphic design: visual 
comparisons» explicava a sua maneira de trabalhar:

A nossa tese é que cada problema visual tem um número infinito de soluções; muitas 
delas são válidas; as soluções derivam dos assuntos que tratam; [em virtude de tal], 
o designer não deve ter um estilo gráfico preconcebido.47

No trabalho produzido neste período e baseado nesta nova abordagem, a ex-
pressão pessoal foi abandonada a favor da mensagem ter sido elegantemente 
reduzida ao essencial.48

Os anos 60 trouxeram também consigo, novas e diversificadas escolhas culturais 
e mais dinheiro para despender.49 A crescente actividade promocional que se ve-
rificou a partir de 1963, foi também um sinal da crescente confiança dos designers 
ingleses. Em paralelo, a comunicação visual começou a estender o seu alcance 
através das novas tecnologias e serviços, que tiveram um profundo efeito na for-
ma como o design gráfico era praticado.50 Foi também neste período que foram 
criadas novas associações de designers, e que se começou a celebrar, através de 
exposições, o novo design gráfico que emergia, nomeadamente a partir do traba-
lho da inspirada geração que iniciou actividade em meados e final da década de 
50, da qual Robin fazia parte, e que, como outros designers, viu também algum 
do seu melhor trabalho ser divulgado no contexto de algumas das exposições 
que ocorreram neste período.

5.2.1. A participação na exposição dos Rencontres internationales de Lure (1962) 

Em 1962 Robin começava a conquistar o apreço da elite do design em Inglaterra, 
e foi convidado para fazer parte da exposição que acompanhava os Rencontres 
internationales de Lure. O convite veio da parte do bibliógrafo Nicolas Barker,51 
que Fior conhecera quando estudava em Oxford. Nicolas Barker, era um grande 
admirador do trabalho de Stanley Morison, e editou também uma obra deste 
autor intitulada «Early italian writing-books Renaissance to Baroque»,52 o maior texto 
de Morison publicado e que Robin tinha lido com grande prazer.
47 “that any one visual problem has an infinite number of solutions; that many of them are valid; that solutions 

ought to derive from the subject matter; that the designer should therefore have no preconceived graphic style.” 
F/F/G apud Catherine Flood, op. cit., p. 24.

48 Rick Poynor (edição),  op. cit., p. 18.
49 Mark Donnely, op. cit., p. 28.
50 Catherine Flood, op. cit., p. 23.
51 Filho do famoso historiador e académico Sir Ernest Barker (1874-1960).
52 Stanley Morison - «Early italian writing-books Renaissance to Baroque». Boston, Massachusetts: David R. 

Godine Publisher, Inc., 1990.
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Os Rencontres internationales de Lure, tinham sido criados em 1952, pelo tipógrafo, 
jornalista e editor Maximilien Vox (1894-1974), juntamente com o director da Es-
cola de Estienne, Robert Ranc e, o também tipógrafo, Jean Garcia. Mais de meio 
século volvido, converteram-se num fórum para apaixonados pela comunicação 
visual (tipografia e grafismo), e a sua vocação, tal como no início, continua a ser 
promover a cultura gráfica, e contribuir para a qualidade do nosso ambiente me-
diático. Por estes encontros passaram ao longo dos anos grandes nomes, tanto da 
cultura como da criação tipográfica mundial.53

De acordo com Robin Fior, os Rencontres internationales de Lure, eram um aconte-
cimento de elite, no que dizia respeito aos campos gráfico e tipográfico, à seme-
lhança do Double Crown Club em Londres. Participavam nos Rencontres interna-
tionales de Lure e nas suas exposições, individualidades provenientes de todos os 
horizontes geográficos e profissionais, que se encontravam para partilhar expe-
riências, adquirir competências e para reflectir e debater as suas práticas profis-
sionais.54 

Nicolas Barker pediu a Robin que fizesse uma selecção dos seus trabalhos, e, en-
tre os que escolheu estavam Call to action e POLARIS ‘NO. Este último foi também 
divulgado no mesmo ano, no DIA Yearbook, o anuário da Design & Industries As-
sociation, em Londres. O convite para participar nos Rencontres internationales de 
Lure, era também um indicador que o design inglês começava a ser reconhecido 
no exterior, e que, em matéria de modernismo, já tinha muito para oferecer.55  

5.2.2. A participação na exposição “Typography in Britain Today” (1963)

Em 1963, Herbert Spencer, apoiando o design inglês organizou a exposição “Ty-
pography in Britain Today,” que teve lugar nos escritórios da Lund Humphries, na 
Bedford Square, entre 1 e 15 de Maio. O n.º 7 NS (Nova Série) da influente revista 

53 Passaram ao longo dos anos por estes encontros personalidades como: Jean Giono (1895-1970), Eugène 
Ionesco (1909-1994), Henri Laborit (1914-1995), Georges Mathieu (n. 1921), Raymond Savignac (1907-
2002), Marcel Jacno (1904-1989), Victor Vasarely (1908-1997), Roger Druet, Robert Massin (n. 1925), 
Paul Virilio (n. 1932), Hubert Nyssen (n. 1925); bem como grandes nomes do design gráfico mundial 
como: Adrian Frutiger, Roger Excoffon (1910-1983), Hermann Zapf (n. 1918), Aldo Novarese (1920-
1995), Ladislas Mandel, Summer Stone (n. 1945) David Carson (n. 1954), Jean-François Porchez (n. 
1964), Pierre Di Sciullo (n. 1961), e outros. Cf. RENCONTRES INTERNATIONALES DE LURE - Histo-
rique [Consult. 20 Setembro 2011]. Disponível em <URL: http://www.rencontresdelure.org/asso/hist.
html.

54 ERF 01/08/2011. 
55 Idem.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior189

«Typographica», foi publicado um mês antes para coincidir com este evento. Para 
esta exposição, 37 designers foram convidados a fazer uma selecção dos seus tra-
balhos, que deveriam posteriormente ser exibidos em três painéis expositivos por 
cada participante. A exposição incluía também biografias e fotografias de quase 
todos os participantes, entre os quais se encontravam os fundadores da Associa-
tion of Graphic Designers: London (como Alan Fletcher, Colin Forbes, Dennis Bailey, 
George Daulby, George Mayhew, Derek Birdsall, Peter Wildbur e Tom Wolsey), 
Alan Bartram,56 Ian Bradbery, Romek Marber, Gordon House (1932-2004), Ro-
bert Brownjohn, Edward Wright, John Denison-Hunt (1920-1993), Richard Hollis, 
John Sewell, Leslie McCombie, o próprio Spencer e Robin Fior [Fig. 57].57

Robin, tal como Ian Bradbery, participou nesta exposição na qualidade de desig-
ner independente. Nessa qualidade representava os anos 60, enquanto Bradbery 
caracterizava os anos 50. Em comum tinham o facto de ambos leccionarem em 

56 Investigador na área do design de livros e autor de: «Making books design in British publishing since 
1945». The British Library & Oal Knoll Press, 1999; «Five hundred years of book design». Yale University 
Press, 2001; «Bauhaus, modernism, and the illustrated book». Yale University Press, 2004 .

57 Rick Poynor - «Typographica», p. 106.

[Fig.57] Parte dos participantes em “Typography in Britain Today,” (Robin Fior está identificado com o n.º 6)
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tempo parcial, e utilizarem o trabalho para atender a interesses particulares. 
Curiosamente, ambos deixaram a Inglaterra alguns anos depois, para irem morar 
no estrangeiro: Bradbery na Austrália e Fior em Portugal.58

Nesta exposição foram exibidos exemplos de publicidade, revistas, capas para 
livros, literatura corporativa e cartazes [Figs. 58 & 59]. Numa pequena introdu-
ção à exposição Spencer, afirmava que «a prática da tipografia em Inglaterra tinha 
passado por enormes mudanças durante os últimos 10 anos».59 

Nesta altura, o volume e a qualidade do material impresso começavam a respon-
der com rapidez à nova e próspera sociedade, na qual o papel do designer come-
çava a ser aceite. Grande parte dos designers interessados por tipografia, tinham 
também tido formação nesta área, nas escolas de arte. Isso, e o crescente estatuto 
dos designers são possivelmente os desenvolvimentos mais significativos nesta 
altura, no que diz respeito à emergente profissão. Além de que, a Nova Tipogra-
fia se tinha também estabelecido em Inglaterra da mesma forma que no exterior, 
sobretudo pelo facto de ter provado ser um veículo eficiente para a comunicação 
de ideias contemporâneas e mensagens impressas.60

 

58 Richard Hollis, op. cit., p. 171.
59 “The practice of typography in Britain has undergone enormous changes during the past ten years.” Herbert 

Spencer apud Rick Poynor - «Typographica», p. 106.
60 Idem.

[Fig. 58] Capa do catálogo Typography 
in Britain Today, Herbert Spencer

[Fig. 59] Painel expositivo exibindo trabalho 
de Herbert Spencer
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A participação de Robin nesta exposição, cujo convite fora feito pessoalmente pelo 
próprio Herbert Spencer no ano anterior, significava, à semelhança daquilo que 
aconteceu com a participação nos Rencontres internationales de Lure, que Robin era 
reconhecido pelos seus pares, sobretudo por aqueles que partilhavam o mesmo 
interesse em relação à modernidade. Nesta mostra, Fior expôs, não só POLARIS 
‘NO’ e Call to action, mas também o livro Anatomy of a sacred cow, os anúncios que 
concebeu para uma empresa chamada Bewoid (v/ Capítulo 6) e um rótulo para 
um produto farmacêutico chamado Dimol (v/ Capítulo 6), entre outros.61 

A exposição “Typography in Britain Today” apresentou centenas de exemplos de 
trabalho produzido nesta altura, mas o seu impacto foi minimizado por outras 
exposições com maior difusão, em virtude da designação escolhida por Spen-
cer para a exposição – design tipográfico – ter sido considerada por muitos algo 
antiquada, dado que desde o início da década de 60, que estes profissionais se 
descreviam a si mesmos como designers gráficos.62

5.2.3. Participando nas mostras da D&AD (1963 / 1964 / 1965)

Em 1962, o papel até então desempenhado pela Association of Graphic Designers: 
London (AGDL), foi suplantado pela criação de uma nova associação, a Designers 
& Art directors (D&AD), que, como o próprio nome indica, foi fundada em con-
junto por designers e directores de arte de Londres. Entre os seus fundadores 
estavam envolvidas pessoas que participaram na criação da AGDL, como Alan 
Fletcher, Colin Forbes, entre outros. Bob Gill também participou na fundação 
desta nova associação, e John Commander, que se tinha formado em Oxford e era 
director de arte na gráfica Balding & Mansel, foi o seu primeiro presidente eleito.63 
Robin, fez também parte do grupo de entusiastas fundadores desta associação, 
tendo pertencido ainda à sua Comissão Executiva entre 1963 e 1965.

Esta associação foi ainda estabelecida com o objectivo de promover o trabalho dos 
seus associados, e elevar os padrões da indústria inglesa. Apesar de ter estado des-
de o início empenhada também no desenvolvimento das competências dos jovens 
designers – tendo por isso dedicado muitas das suas energias a desenvolver pro-
gramas em colaboração com instituições de ensino, bem como concursos de design 
–, notabilizou-se essencialmente pela publicação de um muito selectivo anuário 
de design e pelos prémios de publicidade, introduzidos em 1963. Actualmente o 

61 ERF 01/08/2011.
62 Rick Poynor - «Typographica», p. 106.
63 Idem, p. 108.
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painel de júris deste concurso contempla 300 pessoas, que durante uma semana 
seleccionam as melhores propostas a partir de 25000 entradas de trabalhos, pro-
venientes de 60 países diferentes. Aos melhores trabalhos são atribuídos o “Lápis 
Amarelo” (para a prata) e o “Lápis Preto” (para o ouro), que foram ao longo dos 
tempos dados a um número muito restrito de pessoas.64 

Em Junho de 1963, a D&AD organizou a sua primeira exposição, onde estiveram 
expostos cerca de 407 trabalhos, que resultaram de uma selecção levada a cabo 
por um júri de 24 elementos, entre eles, Robert Browjohn, Barry Trengrove, Ger-
mano Facetti, Tom Wolsey, Colin Forbes, Derek Birdsall, Romek Marber, David 
Collins, Ian Bradbery, Jock Kinneir* (1917-1994) e Robin Fior (todos membros da 
associação, à excepção de Robert Brownjohn). Estes projectos foram selecciona-
dos a partir de aproximadamente 3.500 entradas.65

Robin participou também nesta exposição, que teve lugar no Hotel Hilton, em 
Londres, no mês de Junho, portanto um mês depois da exposição de Herbert 
Sprencer. Esta voltou a ser mostrada, em Julho, no IPEX Show, em Earl’s Court.66 
Intitulada D&AD ’63,’ foi um verdadeiro triunfo, tendo conseguido um número 
de visitantes muito superior ao que era esperado, que rondou os 25.000. Tanto 
o símbolo da D&AD, como os materiais promocionais, foram concebidos pela 
Fletcher/Forbes/Gill [Fig. 60].67 

O número de Julho, da revista «Design», dedicou um vasto artigo a esta exposi-
ção, bem como a “Graphis RCA: Fifteen years’ work of the Shool of Graphic Design,” 
que tinha tido lugar no Royal College of Art, um pouco antes da exposição de 
Herbert Spencer, e que exibiu trabalhos de estudantes, mas também de figuras 

64 Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit, op. cit., p. 249.  
65 Rick Poynor - «Typographica», p. 108.  
66 Idem.  
67 Rick Poynor (edição), op. cit., pp. 18-22.

[Fig. 60] Símbolo da D&AD, Colin Forbes, 1962  
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como Alan Fletcher, John Sewell (1926-1981), Raymond Hawkey e Romek Mar-
ber. Spencer, pelo contrário, não fez qualquer menção, a nenhuma destas bem 
sucedidas exposições na revista Typographica n.º 7 (NS).68 

Mas a exposição da D&AD estabeleceu imediatamente esta organização como 
responsável pela mais importante competição de design em Inglaterra, uma po-
sição que ainda hoje ocupa. A D&AD tinha ainda a particularidade de unir o de-
sign gráfico e a publicidade sob um único estandarte, exibindo nas suas exposi-
ções, o trabalho levado a cabo pelas agências de publicidade, mas também pelos 
ateliês de design ou por designers independentes. Tal associação era oportuna e 
fazia sentido na altura, porque os designers começavam a ser contratados para 
trabalhar em agências de publicidade em tempo integral, ao mesmo tempo que 
outros ateliês de design, como a Fletcher/Forbes/Gill, trabalhavam também em pu-
blicidade. Esta iniciativa teve também a virtude de mascarar diferenças cruciais 
– de perspectiva e intenção – que emergiram com grande intensidade pouco de-
pois, entre os dois grupos representados.69 

As exposições da D&AD, levadas a cabo nos primeiros anos da década de 60, 
mostravam ter influência de ideias vindas da Suíça, e, principalmente, dos EUA.70 
Segundo Tom Eckersley, a maior parte dos trabalhos de Robin expostos nesta pri-
meira exposição mostravam essas mesmas influências, à excepção do catálogo 
«54-64 Painting & Sculpture of a decade» (sobre o qual falaremos ainda neste capítu-
lo), que considerava ter uma linguagem mais próxima da arte do que do design. 
Robin discordava desta posição, e considerava que Eckersley apesar de ser um 
designer aberto à inovação, tinha uma noção limitada daquilo que o design gráfi-
co devia ser.71 Ainda nesta mostra, Fior expôs os mesmos anúncios para a Bewoid, 
que exibira na exposição de Herbert Spencer, que seriam também divulgados, 
em 1966, no livro «ad 1: An International Survey of Press Advertising», editado pelo 
influente designer gráfico alemão Kurt Weidemann (1922-2011).72 

Robin participou também nas exposições da D&AD, de 1964 e 1965. E, para esta 
associação, criou ainda a brochura Call for entries, que dava forma aos objectivos da 
D&AD, anunciando o programa para a exposição de 1965 e convidando à partici-
pação [Fig. 61].73 No design desta brochura, Fior utilizou, mais uma vez, o papel 
68 Rick Poynor - «Typographica», p. 108.  
69 Rick Poynor (edição), op. cit., p. 22.
70 Richard Hollis, op. cit., p. 171.
71 ERF 01/08/2011.
72 Kurt Weidemann (edição) - «ad 1: An International Survey of Press Advertising». London: Thames and 

Hudson e André Deutsch, 1966.
73 ERF 01/08/2011.
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kraft de cor, e a fonte Univers. Uma particularidade desta brochura – impressa na 
prestigiada Shenval Press –  que lhe conferiu um aspecto mais sofisticado, foi a 
capa dourada, um artifício raro na obra do designer. Segundo as palavras de Ro-
bin, Alan Fletcher expressou também a sua apreciação por este folheto, tal como 
já tinha feito anteriormente em relação ao cartaz POLARIS ‘NO,’ e considerava-o 
muito bom a fazer aquilo que o próprio Fior chamava logical typography.74

Fior participou depois também na exposição Modern Publicity, que teve lugar em 
Tóquio em 1964, e nas II, III, IV & VI bienais do cartaz de Mieddzynarodowe (Varsó-
via), respectivamente em 1968, 1970, 1972 e 1976.

5.3. Co-signatário do manifesto First Things First

O manifesto First Things First foi redigido e lido a 29 de Novembro de 1963, 
por Ken Garland, durante um encontro promovido pela Sociedade dos Artistas 
Industriais,75 no Instituto de Artes Contemporâneas, em Londres. Com este ma-
nifesto, Garland tinha como objectivo convidar os designers gráficos e os restan-
tes comunicadores visuais a orientarem as suas competências para a construção 

74 ERF 23/07/2011.
75 Esta sociedade existia na Grã-Bretanha desde 1933, com o objectivo de atender aos interesses da pro-

fissão de design em geral. A maioria dos seus sócios eram artistas comerciais. Para vincular esta or-
ganização a outras de diferentes países, a Grã-Bretanha tomara uma importante iniciativa em 1963, 
fundando em Londres o International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA – Conselho 
Internacional das Associações de Design Gráfico). Cf. Richard Hollis - «Design gráfico uma história concisa», 
op. cit., pp. 179.

[Fig. 61] Brochura Call for entries, D&AD, Robin Fior, 1965
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de um design socialmente responsável. O que se verifica é que volvidos 40 anos, 
após a sua redacção, a pequena mensagem escrita por Ken Garland, no calor do 
momento, que passamos a transcrever, continua mais premente do que nunca:

Nós, abaixo-assinados, somos designers gráficos, fotógrafos e estudantes que cres-
cemos num mundo no qual as técnicas e o aparato publicitário em geral nos foram 
persistentemente apresentados como o mais lucrativo, eficiente e desejável uso dos 
nossos talentos. Nós fomos bombardeados com publicações devotadas a esta crença, 
aplaudindo o trabalho daqueles que têm flagelado o seu talento e imaginação para 
vender coisas como:

Comida de gato, pós para o estômago, detergente, amaciador, pasta de dentes listra-
da, loção para depois da barba, loção para antes da barba, dietas de emagrecimento, 
dietas para engordar, desodorizantes, água com gás, cigarros, embalagens que se 
rodam, que se puxam, com que se dormem.

De longe, a maior parte do tempo e esforço daqueles que trabalham na indústria 
publicitária é desperdiçado nestes propósitos, que pouco ou nada contribuem para 
a nossa prosperidade nacional.

Em comum com um número crescente do público geral, nós atingimos um ponto de 
saturação no qual o grito de alta frequência na venda ao consumidor, não é mais do 
que puro ruído. Nós pensamos que existem outras coisas que merecem mais o uso 
da nossa habilidade e experiência. Existem  os sinais para ruas e edifícios, livros e pe-
riódicos, catálogos, manuais instrutivos, fotografia industrial, material pedagógico, 
filmes, televisão, publicações científicas e industriais e todos os outros media, através 
dos quais nós promovemos o nosso comércio, a nossa educação, a nossa cultura e a 
nossa melhor consciência do mundo.

Nós não advogamos a abolição da publicidade de alta pressão: isso não é possível. 
Nem queremos tirar qualquer prazer da vida. Mas nós estamos a propor uma rever-
são das prioridades a favor de formas de comunicação mais úteis e duradouras. Nós 
esperamos que a nossa sociedade se canse de comerciantes acessórios, vendedores 
com estatuto e persuasores ocultos, e que a prioridade do nosso talento se destine 
a propósitos que valham a pena. Com este espírito, nós propomos partilhar a nossa  
experiência e opiniões, e torná-las acessíveis aos nossos colegas, estudantes e outros 
que possam estar interessados.76 

76 “We, the undersigned, are graphic designers, photographers and students who have been brought up in a world in 
which the techniques and apparatus of advertising have persistently been presented to us as the most lucrative, ef-
fective and desirable means of using our talents. We have been bombarded with publications devoted to this belief, 
applauding the work of those who have flogged their skill and imagination to sell such things as: 

Cat food, stomach powders, detergent, hair restorer, striped toothpaste, aftershave lotion, beforeshave lotion, slimming diets, 
fattening diets, deodorants, fizzy water, cigarettes, roll-ons, pull-ons, and slip-ons.

By far the greatest time and effort of those working in advertising industry are wasted on these trivial purposes, which con-
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Quatrocentas cópias deste manifesto, co-assinado por 21 dos presentes no en-
contro, foram impressas e pagas pelo próprio Garland e divulgadas em Janeiro 
de 1964 [Fig. 63]. Entre os co-signatários estavam personalidades de reconhecido 
mérito no campo do design gráfico londrino, nomeadamente, Edward Wright, 
Anthony Froshaug, William Slack, Germano Facetti e Robin Fior,77 que tinha ad-
quirido popularidade com os trabalhos desenvolvidos, sobretudo, para activida-
des políticas, a CND e o Comité dos 100. Quanto aos restantes signatários, eram 
na sua maioria professores, estudantes, fotógrafos, ou principiantes na profissão 
de designers.

Em First Things First, Ken Garland distinguia o design, como forma de comuni-
cação, – dando a necessária informação –, do design como forma de persuasão, 
– levando à aquisição de bens de consumo. Na perspectiva do autor, uma des-
mesurada quantidade de talento estava a ser desperdiçada pelos designers em 
anúncios de publicidade, que incluíam desde a água gasosa às dietas de emagre-
cimento, enquanto incumbências mais relevantes e duradouras eram remetidas 
para segundo plano.78 

Este manifesto foi rotulado, por alguns, de naïve, mas os signatários estavam ab-
solutamente correctos na sua avaliação à forma como o design estava a evoluir. 
Para além disso, acreditavam que, no clima comercial menos agressivo do princí-
pio dos anos 60, ainda era possível imaginar que este balanço que consideravam 

tribute little or nothing to our national prosperity.
In common with an increasing number of the general public, we have reached a saturation point at which the high pitched 

stream of consumer selling is no more than sheer noise. We think that there are other things more worth using our skill 
and experience on. There are signs for streets and buildings, books and periodicals, catalogues, instructional manuals, 
industrial photography, educational aids, films, television features, scientific and industrial publications and all the 
other media through which we promote our trade, our education, our culture and our greater awareness of the world.

We do not advocate the abolition of high pressure consumer advertising: this is not feasible. Nor do we want to take any of 
the fun out of life. But we are proposing a reversal of priorities in favour of the more useful and lasting forms of com-
munication. We hope that our society will tire of gimmick merchants, status salesmen and hidden persuaders, and 
that the prior call on our skills will be for worthwhile purposes. With this in mind, we propose to share our experience 
and opinions, and to make them available to colleagues, students and others who may be interested.” [tradução livre 
da autora da tese]

77 Além das personalidades referidas, foram co-signatários deste manifesto: Geoffrey White, Caroline 
Rawlence, Ian McLaren, Sam Lambert, Ivor Kamlish, Gerald Jones, Bernard Higton, Brian Grimbly, 
John Garner, Ivan Dodd, Harriet Crowder, Anthony Clift, Gery Cinamon, Robert Chapman, Ray Car-
penter e Ken Briggs.

78 EMIGRE 51 (1999), Rick Poynor - First things first revisited [Consult. 20 Maio 2012]. Disponível em 
<URL: http://www.emigre.com/Editorial.php?sect=1&id=13.
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negativo, pudesse ser restaurado. Mas, o próprio Garland, seria obrigado a admitir 
que apesar dos esforços, o manifesto não teve nunca o reconhecimento que pode-
ria ter tido na realidade. 79

Ken Garland, não foi o único a erguer a sua voz para expressar estas preocupa-
ções em Inglaterra. Do final dos anos 50, para a frente, alguns designers mais 
cépticos começaram a interrogar-se, sobre o que é que esta tendência superficial 
na publicidade tinha a ver com as verdadeiras necessidades e problemas da so-
ciedade. Para estes, parecia que os seus colegas valorizavam apenas as formas 
menos profundas e mais efémeras de design.80

Também Herbert Spencer, respondendo ao crescente gosto entre os designers 
pela auto-promoção, se queixou que existiam demasiados designers a criar tra-
balho não para resolver problemas, mas para conquistar a aprovação dos seus co-
legas. Spencer, chegou mesmo a escrever que «estes designers eram motivados pela 
moda em vez de por convicções, e estavam rapidamente a minar as bases e os princípios 
do design do séc. XX».81

Críticas semelhantes foram sendo expressas ao longo dos anos, mas a verdade é 
que, apesar de alguns designers lutarem para que se entendesse o design gráfico 
como uma actividade com responsabilidade e relevância social e fazerem apelo 
ao empenhamento pessoal, estas ideias tiveram um efeito limitado na corrente 
principal do design gráfico. A economia britânica florescia, Londres começava a 
estar no coração de uma enérgica contracultura internacional, o design desenvol-
via-se juntamente com a onda de rápida riqueza nacional e uma nova consciência 
sobre o papel que este podia desempenhar. Grande parte dos designers começa-
vam a perceber que o design podia ser uma actividade rendível e, alguns deles, 
juntaram-se para formar companhias, algumas das quais, se viriam a tornar nos 
anos seguintes, na espinha dorsal do design comercial britânico.82 

Por outro lado, alguns designers como Ken Garland, Richard Hollis e Robin Fior, 
e, um pouco mais tarde, David King, cujas carreiras começaram nos anos 50, 

79 Idem.
80 Ibidem.
81 “They are motivated by fashion rather than conviction and they rapidly undermining the basis and principles of 

twentieth-century design.” Herbert Spencer apud Rick Poynor (edição), op. cit., pp. 22-23.
82 Idem, p. 23.
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tiveram sempre presente na construção dos seus trabalhos – talvez em virtude 
dos seus interesses e motivações políticas – o real valor social do design gráfico.83

O trabalho desenvolvido por estes designers, e outros que partilhavam a mesma 
ideia da profissão, envolvia um certo grau de paixão e comprometimento pes-
soal e, como consequência, tendia a ser marginalizado por uma visão que dava 
prioridade às necessidades comerciais e celebrava, através da publicidade e dos 
prémios, o trabalho de praticantes que produziam o trabalho mais eficaz dentro 
destes limites. Como consequência este design independente e dissidente, foi co-
locado um pouco à margem, e pouco dele foi mesmo registado pela D&AD e as 
suas exposições, apesar de Robin ter feito parte da sua Comissão Executiva nos 
anos 60.84 

83 Idem, pp. 23-24.
84 Idem, p. 24.

[Fig. 63] Manifesto First Things First, Ken Garland, 1964
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5.3.1. O First Things First 2000

Em 1998, a revista canadiana Adbusters, voltou a publicar o manifesto First Things 
First, que o co-fundador e editor da revista Kalle Lasn (n. 1942) e o director de 
arte Chris Dixon, resolveram mostrar mais tarde ao influente designer gráfico Ti-
bor Kalman (1949-1999). Este sugeriu que eles actualizassem o manifesto e, junta-
mente com o escritor, crítico e jornalista especializado em design gráfico e cultura 
visual, Rick Poynor,* e com a aprovação de Ken Garland, a Adbusters redigiu um 
novo manifesto que cobria as transformações ocorridas ao longo dos últimos 30 
anos, que apelidou de First Things First 2000.85

Este manifesto foi publicado em conjunto pela Adbusters, o AIGA Journal of Gra-
phic Design, a Blueprint, a Emigre, a Eye, a Form e a Items, entre 1999 e 2000, e foi 
co-assinado por 33 designers, provenientes de várias parte do mundo.86  

Através das suas duas encarnações, o First Things First, desencadeou um saudá-
vel debate na indústria e lançou alguma luz sobre as escolhas que os designers 
gráficos devem que fazer. 

O First Things First 2000, demonstrou também que, para os seus signatários, os 
aspectos denunciados pelo manifesto original são actualmente mais importantes 
do que nunca, isto porque, mais do que anteriormente, existe na concepção da 
grande maioria dos projectos de design uma excessiva sobrevalorização da parte 
comercial, sendo esta que consome efectivamente a maioria do tempo e talento 
dos designers gráficos. Para além de que, os novos signatários do First Things First 
2000, ao reafirmarem a contínua validade do manifesto original, providenciaram, 
também, uma necessária oportunidade de voltar a debater estes assuntos.87 

85 Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit, op. cit., pp. 48-49.
86 Assinaram este manifesto: Jonathan Barnbrook, Nick Bell, Andrew Blauvelt, Hans Bockting, Irma 

Boom, Sheila Levrant de Bretteville, Max Bruinsma, Siân Cook, Linda van Deursen, Chris Dixon, 
William Drenttel, Gert Dumbar, Simon Esterson, Vince Frost, Ken Garland, Milton Glaser, Jessica Hel-
fand, Steven Heller, Andrew Howard, Tibor Kalman, Jeffery Keedy, Zuzana Licko, Ellen Lupton, Ka-
therine McCoy, Armand Mevis, J. Abbott Miller, Rick Poynor, Lucienne Roberts, Erik Spiekrmann, Jan 
van Toorn, Teal Triggs, Rudy Vanderlans, Bob Wilkinson. Idem, p. 49.

87 EMIGRE 51 (1999), Rick Poynor - First things first revisited [Consult. 20 Maio 2012]. Disponível em 
<URL: http://www.emigre.com/Editorial.php?sect=1&id=13.
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5.4. A primeira grande incursão de Robin no grafismo para actividades cultu-
rais

Em 1964, pouco depois de ter co-assinado o manifesto First Things First, Robin foi 
convidado por Edward Wright, o seu director na Chelsea School of Art, para conce-
ber em co-autoria, o material gráfico para a exposição “54-64 Painting & sculpture 
of a decade,” organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian, na Tate Gallery. Esta 
exposição foi comissariada pelo artista, professor e escritor Lawrence Gowing 
(1918-1991), pelo historiador e director de museus, Alan Bowness (n. 1928), e por 
Philip James, todos eles figuras de referência da cultura inglesa. O impressor 
do material gráfico foi James Shand, da Shenval Press, de quem Robin e Edward 
se tornaram grandes amigos, e, o catálogo da exposição foi a primeira peça im-
pressa em offset, na máquina que Shand tinha recentemente adquirido para a sua 
pequena fábrica de impressão em Islington, depois de muito ter resistido a esta 
nova tecnologia.88

O material gráfico produzido para esta exposição, constituiu a primeira gran-
de incursão de Robin no grafismo para actividades culturais. Neste material, o 
logótipo era constituído pelo número “10,” que representava a década que a ex-
posição abrangia, mas também, a escultura e a pintura, isto é, o “1” representa-
va uma figura humana, e o interior do “0,” com contorno quadrado, uma tela 
emoldurada. Quando este foi utilizado na capa do catálogo, a sua espessura teve 
contudo, que ser alargada, em virtude de ter sido gravado em relevo sobre um 
papel texturado Japonês. Este foi impresso numa prensa de encadernação que 
existia no estúdio de Edward, que ficava na Colville Square, perto do Royal Colle-
ge of Art, onde tinha sido professor. Fazia ainda parte deste logótipo, a designação 
“painting & sculpture of a decade,” que foi enquadrada de modo a funcionar 
como uma inscrição numa tela, e o lettering “54-64,” que foi concebido dentro dos 
padrões do De Stijl holandês,89 e, de acordo com Robin, em conexão com aquilo 
que Edward pensava sobre sobre letras construídas [Fig. 64].90 

No convite, o “10” foi também impresso, a branco, de modo a sugerir um alto 
relevo [Fig. 67]. Em contraste, o cartaz foi tratado como se de uma pintura se 

88 Robin Fior - “Working with Edward Wright,” em «Typography papers 8», p. 174.
89 Segundo Richard Hollis, a ardileza da capa deste catálogo deveu-se inequivocamente a Edward Wri-

ght, mas a tipografia, mais uma vez, num controlado Estilo Suíço, era sem margem para dúvidas, da 
autoria de Robin. Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.

90 Robin Fior - “Working with Edward Wright,” op. cit., p. 175.
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tratasse, onde o “10” aparecia com uma ligeira textura e impresso a duas cores, 
púrpura e laranja. O objectivo da textura, era fazer a conexão com a capa do ca-
tálogo [Fig. 68].91

James Shand convidou Robin e Edward para acompanharem as subtilezas do 
trabalho de impressão. Segundo Fior, Wright não era um novato no que dizia 
respeito ao potencial da litografia offset, sobretudo tendo em consideração que 
trabalhava nesta altura na editora Rathbone Books, que tinha uma grande tradição 
na reprodução de qualidade das suas imagens. Mesmo assim, as aparentemen-
te intermináveis combinações de tinta, para as diferentes chapas, pareceram ter 
sido para Edward uma experiência agradável e estimulante. Para Fior, que até 
então, só ocasionalmente podia experimentar a impressão a duas cores, este tra-
balho foi uma verdadeira iniciação.92

O catálogo tinha o formato 25,3 x 19,0 cm, que Robin e Edward consideravam 
facilmente manuseável. Tinha 272 páginas, e os três primeiros cadernos conti-
nham o texto introdutório dos comissários da exposição, que era acompanhado 
por fotografias das obras, reproduzidas a quatro cores com muita qualidade. A 
fonte escolhida foi a Univers, utilizada nas suas versões, medium, light e extra-bold 
(Monotype séries 689, 685 e 696, respectivamente) [Figs. 64 a 66].93 

O catálogo foi organizado cronologicamente, tendo em consideração as datas de 
nascimento dos artistas, e a ordenação das pinturas seguiu o mesmo critério, em 
vez de organizadas estilística ou tematicamente. A cada um dos 169 artistas ex-
positores, foi atribuída uma ou meia página, tendo em consideração o número 
de obras expostas. Nas páginas da esquerda, na numeração das imagens, foram 
utilizados numerais extra-bold, em corpo 24, tendo sido as restantes informações 
compostas na versão medium da Univers. As curtas biografias, justificadas à direi-
ta, foram colocadas no topo da página par, alinhando com os números das obras 
e com o nome do autor [Figs. 65 & 66].94

Foi pedido a Edward e Robin que alcançassem na reprodução das obras neste 
catálogo a qualidade das gravuras dos livros sobre arte contemporânea editados 
pela Skira. Esta editora, fundada em Lausanne em 1928, por Albert Skira (1904-
1973), era provavelmente um dos mais antigos e prestigiados nomes no mundo 
das publicações artísticas, dado que a qualidade das suas imagens coloridas, se 
tinha tornado um modelo de referência internacional. Porém, neste catálogo, à 
91 Idem.
92 Idem, p. 176. 

93 Idem. 
94 Idem, pp. 176-177. 
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excepção das imagens que acompanhavam os textos introdutórios, todas as ou-
tras foram reproduzidas a preto. O objectivo de Edward e Robin, foi no entanto, 
procurar alcançar essa qualidade, mesmo tendo em consideração que estavam a 
utilizar para este catálogo um papel que não era o tradicionalmente usado.95

Robin recordou que, na sexta-feira antes da abertura da exposição, que inaugura-
va na segunda-feira seguinte, James Shand apareceu ao meio-dia, orgulhoso, com 
cópias do catálogo. Foi, no entanto, confrontado com a apoplexia de Gowing, que 
detectou quatro fotografias invertidas. Perante este facto, Robin e Edward regres-
saram ao estúdio deste último, para voltar a abrir o plano de trabalho, onde as 
provas estavam marcadas com uma seta, verificando que os montadores tinham 
seguido as instruções fornecidas.96

Depois da abertura foi ainda concebida uma folha de sala. Esta, foi impressa em 
litografia offset, e o logótipo foi reproduzido a partir do cartaz, em alto contraste. 
O seu formato era cerca de 44 x 48 cm, e continha o nome dos artistas, distribuí-
dos por cinco colunas e meia. A estratégia gráfica para a folha de sala foi acordada 
entre Edward e Robin, mas Wright deixou Fior executá-la, tendo ficado satisfeito 
com o formato final que não era convencional, tendo sido determinado, de “den-
tro para fora,” como o próprio Robin gostava de dizer e viria a ser a estratégia 
a que viria a recorrer na construção dos seus melhores desdobráveis [Fig. 69]. 97

Robin gostou imenso da experiência de trabalhar com Edward Wright, com quem 
confessava ter aprendido o que era produzir um trabalho com qualidade, e a con-
ceber letras para edifícios e desdobráveis. Os conhecimentos adquiridos com esta 
personalidade, não só foram uma referência, como ajudaram também a tornar 
mais profissional a praxis de Fior. 

95 ERF 26/06/2010.
96 Robin Fior - “Working with Edward Wright,” op. cit., p. 177. 

97 Idem, pp. 177-178. 
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[Figs. 64 a 66] Catálogo, Edward Wright + Robin Fior, 1964
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[Fig. 67] Convite
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[Fig. 68] Cartaz [Fig. 69] Pormenor da folha de sala
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Capítulo 6 
O design gráfico a partir de 1965,
altura em que Robin Fior trabalhou
também intensamente para a cultura
o comércio e a indústria



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior208



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior209

Nota introdutória

Uma introdução ao contexto do design gráfico em Inglaterra na segunda metade 
dos anos 60, incluindo as referências à cultura underground e outras que emer-
giam, constituíram o focos de análise na primeira parte do capítulo 6. Nesta par-
te, procurámos ainda demonstrar que foi neste período que o design inglês flo-
resceu duma maneira que antes nunca tinha acontecido, em virtude da crescente 
prosperidade que se começou a sentir a partir do final dos anos 50. Recordámos 
ainda as palavras de Robin Fior num artigo que escreveu em 1972, a propósito do 
design e da imprensa underground, onde expressou a sua falta de apreço por estas 
tendências, em virtude do seu característico niilismo.

Na segunda parte, procurámos demonstrar que a carreira de Fior, acompanhou 
o período de prosperidade financeira e desenvolvimento cultural que se fez sen-
tir a partir de 1965, e de como estes se reflectiram em inúmeras solicitações dos 
seus serviços, para desenvolver projectos para a cultura, o comércio e a indústria. 
Procedemos depois a uma análise exaustiva de alguns desses projectos, com o in-
tuito de perceber se a praxis de Robin diferia na construção destes trabalhos mais 
comerciais dos produzidos para a política e organizações pacifistas. Finalmente, 
a análise exaustiva das suas obras, mostrou as subtilezas e peculiaridades tidas 
em conta na sua abordagem gráfica, e também o humor, aspectos que já neste 
período inicial da sua carreira caracterizavam o seu saber fazer.
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6.1. O design gráfico em Inglaterra a partir de 1965

Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, assistiu-se em Inglaterra 
a uma nova abertura às ideias e atitudes tanto do continente como dos EUA. A 
América era há alguns anos uma sociedade económica e tecnologicamente avan-
çada, tal como a Inglaterra voltava a ser nos anos 60. Outro aspecto foi o renasci-
mento da esquerda intelectual, que mostrava uma maior abertura às influências 
continentais, e acima de tudo, aos textos menos conhecidos de Karl Marx (1818-
1883), que ajudaram a criar uma Nova Esquerda mais humanizada, com a qual 
Robin se identificava.1

A prosperidade iniciada nos 50 atingiu níveis absolutamente extraordinários 
nos anos 60, que contribuíram para uma série de mudanças sociais e culturais. 
A Beatlemania, as boutiques de King’s Road, a Pop Arte, o activismo estudantil, 
o movimento hippie, e muitos outros acontecimentos que tiveram lugar nos anos 
60, dependiam da riqueza gerada por uma economia crescente, ou emergiram 
em relação directa com ela. Nunca os produtos das indústrias culturais foram 
consumidos a esta nova escala, ou os empresários culturais confrontados com 
oportunidades de mercado tão favoráveis.2

Em meados dos anos 60, Londres tornou-se também o centro de uma enérgica 
contracultura internacional que influenciou quase todos os aspectos da vida dos 
jovens: as roupas, os penteados, a música, o comportamento sexual e o consu-
mo de drogas. Foi nesta altura que apareceram as primeiras bandas psicadélicas, 
como os Pink Floyd e os Crazy World de Arthur Brown (n. 1942). Pela primeira 
vez, publicações subversivas underground como o jornal International Times (1966) 
e a revista Oz3 (1967-1973) entre outras, podiam ser adquiridas em estabelecimen-
tos específicos, como a livraria e galeria Indica.4 

Os estilos gráficos que emergiram neste novo cenário cultural tinham, no entan-
to, pouco a ver com as preocupações e prescrições do design profissional. No en-
tanto, as sucessivas ondas musicais providenciaram à cultura jovem espaço para 
um design gráfico mais experimental.5

Num artigo que escreveu em 1972, um ensaio crítico sobre as revistas underground 
Oze Ink – suportado por exemplos e referências visuais e escritas reproduzidas 

1 Arthur Marwick, op. cit., pp. 94-95.
2 Mark Donnely, op. cit., p. 28.
3 O produto mais valorizado da chamada imprensa underground.
4 Ken Garland (edição), op. cit., p. 24.
5 Idem.
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directamente das fontes originais – intitulado Under the Counter-Culture [Fig. 70],6 
Robin interrogava-se sobre a propósito do que eram o design e a imprensa under-
ground. Referindo que:

A partir das páginas da [revista] Oz, esta parecia ser um spray sobre a superfície 
macia de um espelho, definido por música rock eléctrica, drogas, comunas, sexo, se-
xismo, geodésicas, misticismo, orgasmos, macrobiótica, ecologia, cada um fazendo a 
sua coisa, improvisação, astrologia e – Revolução. Uma agregação de pontos, todos 
de igual valor sem distinções entre Lenine e Lennon.7

Fior descrevia ainda, a imprensa underground, como «a topologia das popologias»,8 
afirmando que «o problema surgia quando esta imprensa tentava ligar os nós para dizer 
alguma coisa, ou expressar um ponto de vista (...). Por causa da atitude generalizada do 
vale tudo, em qualquer lugar, afastava-se de qualquer comprometimento, e como tal da 
sintaxe gráfica».9 Mas acrescentava também que se o designer «finge que selecciona 
e monta de forma aleatória, e que vê o mesmo valor em todas as imagens – ou a ausência 
de valor, se ele clama por isso ser, não político ou apolítico, ele mente».10

Para Robin «a notória ‘ilegibilidade’ da revista Oz, operava como uma metáfora para a 
música rock (...)». Mas afirmava também que «onde a técnica da sobreposição era apre-
sentada como mais do que cosmética (...) os clichés escolhidos para referirem ‘revolução,’ 
eram (...) de Eisenstein e Pudovkin».11

Concluindo que no underground «existia inevitavelmente uma perda de sentido, espe-
cialmente porque a ideologia niilista oficial se opunha à sintaxe modular (...), apresentan-
do a mesma “enganosa” simplicidade da cúpula de Bucky».12 E, que «uma linguagem 

6 Robin Fior - “Under the counter-culture (notes on the graphic language of Oz, Ink, etc.),” em «Design», 
Maio de 1972., pp. 9-10.

7 “From the Oz file: it appears as a spray-on soft-edge mirror surface defined by electric rock music, drugs, com-
munes, plug-in, sex, sexism, geodesics, mysticism, orgasms, macrobiotics, ecology, doing one’s own thing, im-
provisation, astrology and – Revolution. An aggregate of points, all of equal value, with no distinction between 
Lenin and Lennon.” Robin Fior - “Under the counter-culture (notes on the graphic language of Oz, Ink, 
etc.),” Idem, p. 9.

8 “the topology of the popologies.” Idem.
9 “But the problem arises when they try to link up the nodes to say something [...]. Because of the pervasive attitu-

de of anything goes, anywhere,’ they shrink from any comittment, and therefore from a graphic syntax.” Idem.
10 “If the monteur pretends he is selecting and assembling at random, that he sees all images as equally ‘great’ – or 

value-free, if he claims therefore to be non-political or apolitical, he lies.” Ibidem.
11 “the notorious ‘illegibility’ [...] operates as a metaphor for rock music [...] giving at same time the reader [...] the 

privilege of participating in decoding the mistery.” 
“Where the overlay is presented as something more than cosmetic [...]“ the clichés chosen to refer to revolution, are 

clichés [...] from Eisenstein and Pudovkin.” Idem.
12 “there is a inevitable loss of meaning, especially as rthe official nihillist ideology precludes a modular syntax [...] 

of the same ‘deceptive,’ ‘simplicity’ of a Bucky dome.”  Idem, p. 10.
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gráfica revolucionária devia procurar expor o significado, através da apresentação de uma 
cadeia de ideias, imagens e estruturas, com a maior complexidade [...] possível [...] não era 
suficiente mostrar as coisas como são».13

Robin mostrava assim a sua falta de apreço por esta breve tendência do design 
britânico, expressando um ponto de vista que estava em sintonia com aquilo que 
o First Thighs First exortava e que Fior subscrevia inteiramente. Mas no final dos 
anos 60, o design inglês nas suas múltiplas vertentes, e depois de uma década 
de assertiva promoção, estabeleceu-se como uma força significativa no contexto 
internacional. As exposições da D&AD, mostradas em feiras e outros eventos 
tornaram-se uma forma de promoção, e foram exibidas em França, na Alemanha, 
na Holanda, na Suíça, na Itália, na Checoslováquia, na Indonésia e mesmo nos 
EUA. Em 1969, a revista de design gráfico americana, «Print», publicou inclusi-
vamente um número especial dedicado ao grafismo inglês, com o título de capa 
“Bold Britain.”14   

A expressão gráfica inglesa, que até então era vista como uma inquieta mistura 
das tendências suíças e americanas, desenvolveu finalmente uma personalidade 
própria, única, vigorosa e cheia de vitalidade.

13 “a revolutionary graphic language must seek to expose the meaning by presenting a chain of ideas, images, struc-
ture in as much of their complexity as is economical feasible... I tis not enough to show things how they is.”Idem.

14 Ken Garland (edição), op. cit., p. 26.

[Fig. 70] Under the Counter-Culture, «The Designer», 1972, (texto e paginação de Robin Fior)
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6.2. Trabalhando para a cultura, o comércio e a indústria 

Entre 1958 e 1965 Robin trabalhou como designer independente na sua casa. Só 
em 1965, acompanhando a onda de expansão do design gráfico inglês, alugou 
um espaço com duas salas, que nomeou, de forma mais parcimoniosa do que 
oficial, de RFDO (Robin Fior Design Office), onde se estabeleceu até começar a 
trabalhar como director criativo** da editora Thomas Nelson & Sons (1969). Foi 
através da Douglas Stephen & Partners, um atelier de arquitectos brilhantes que 
partilhavam o mesmo gosto por uma abordagem mais racional da sua profissão, 
e na sequência de Robin ter desenvolvido trabalho gráfico para eles, que surgiu 
a possibilidade de alugar este espaço, que ficava no mesmo edifício e por cima 
da Douglas Stephen & Partners. Faziam parte deste atelier nomes como Robert 
Maxwell, que combinou, durante toda a vida, a prática com o ensino, Kenneth 
Frampton, também ele professor e arquitecto, e Elia Zenghelis. Douglas Stephen, 
fora o arquitecto da Partisan, e fora neste contexto que Robin o conhecera, no 
princípio dos anos 60.15

Entre 1958 e 1969 Fior trabalhou, para além dos clientes mencionados até agora, 
para a cultura, o comércio, a indústria e na área editorial.16 Para estes clientes de-
senvolveu projectos como embalagens, rótulos, identidade corporativa, cartazes, 
folhetos, capas para livros, discos, diagramas, sinalética, design para exposições, 
genéricos para televisão e filmes industriais.17

Entre os clientes para quem Robin trabalhou, estavam: a Bewoid, a Heating and 
Ventilating Contractors’ Association, a Amalgamated Engineering Union, a Star Hold-
ings, a Matthews, a Transit Express, a Amnistia Internacional, a Mental Health, a Nat-
ural Childbirth Trust, o US Information Service, a Embaixada Americana, o Arts Coun-
cil of Great Britain, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Penguin Books, a EMI Records, 
a Granada TV network, a actriz Vanesssa Redgrave, o arquitecto Mies van der Rohe, 
entre outros.

Foi a partir de 1963, que Robin começou a desenvolver com mais intensidade 
estes projectos mais comerciais, pelo quais foi razoavelmente pago. Nesta altura, 
Fior combinava ainda o ensino com a prática profissional, o que lhe permitia 
ter uma situação financeira relativamente desafogada, em virtude de beneficiar 

15 ERF 24/07/2010.
16 Os trabalhos desenvolvidos para esta última área, serão abordados à parte, nos capítulos seguintes.
17 ERF 24/07/2010.
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também de um período no qual o design gráfico se começava a apresentar como 
um indiscutível factor de optimismo e diferenciação, no seio de uma sociedade 
que o principiava a reverenciar e a encarar o consumo como factor de prosperi-
dade. 

6.2.1. Os projectos para a Douglas Stephen & Partners

Para esta empresa Robin desenvolveu o house style,18 projectos de sinalética e ma-
teriais publicitários. Durante a concepção destes projectos Fior familiarizou-se 
com a maneira de trabalhar do atelier, e desenvolveu-se uma empatia mútua, 
uma vez que não foi só Robin quem desenvolveu um profundo respeito por Dou-
glas Stephen e os seus associados, mas também estes passaram a olhar de outra 
maneira para a forma de Fior pensar e executar o seu design. 

Analisemos alguns desses projectos: 

         O house style do atelier (1963) 

Este trabalho implicou, entre outras coisas, os documentos contratuais (pelos 
quais Fior nutria uma afeição especial, porque formalizam a relação entre contra-
tante e contratado), e a configuração tipográfica das folhas A1, de apresentação 
dos projectos. E, o seu design era de uma grande racionalidade. Este material foi 
também impresso na Goodwin Press [Fig. 71].19 

         O lettering** para o edifício DAVSTONE HOUSE (1966)20

Para este atelier, Robin concebeu também o lettering para o edifício de escritórios 
DAVSTONE HOUSE. Para este edifício Fior concebeu um lettering muito geomé-
trico, todo em caixa-baixa, com contorno duplo, em aço inox tubular, semelhante 
ao projecto que desenvolveu, um pouco mais tarde para a  Piccadilly Gallery, mos-
trado mais à frente. A maqueta deste projecto, que foi extremamente laboriosa 
de construir, foi feita por um técnico da oficina de escultura da Chelsea School of 
Art. Para este edifício, Fior concebeu ainda as letras de identificação das casas de 
banho.21

18 Expressão utilizada na altura para designar o que actualmente se chama identidade corporativa. 
19 ERF 24/07/2010.
20 Não existem imagens deste projecto, limitar-nos-emos a fazer referência a este, de modo a enquadrar 

com o maior rigor possível a obra de Robin Fior.
21 ERF 24/07/2010.
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         O sistema de identificação de profundidade de uma piscina em Hllington 
(1966) 

Para o mesmo atelier, Fior produziu também o sistema de identificação de pro-
fundidade para uma piscina de uma escola secundária em Hillington. A identifi-
cação de profundidade, em vez de ser inserida na piscina, foi pintada na parede, 
a amarelo, numa tinta resistente à humidade. Os dígitos, assinalados em pés e 
polegadas, foram pintados na fonte Akzidenz Grotesk [Figs. 72 & 73].22 

         O material gráfico para o projecto Southwood Park

Para a mesma empresa, Robin projectou também as placas identificativas dos 
edifícios e das garagens e os materiais promocionais para o projecto arquitectóni-
co Southwood Park, pelo qual Robert Maxwell era responsável.

O Southwood Park, era um projecto habitacional destinado à classe média alta, 
situado em Highgate, um bairro que fazia parte de Hampstead, extremamente 
bem localizado. Para este projecto Fior criou o sistema de campaínhas dos edifí-
cios, que foi produzido em aço inox, sem os tradicionais parafusos à vista, tendo 
por esse motivo sido complicado de produzir na altura. Na identificação das ga-
ragens Robin utilizou também os numerais da fonte Akzidenz, que foram recorta-
dos em madeira, e depois impressos em relevo sobre o cimento fresco[Fig. 74].23

Para este projecto produziu ainda os anúncios e o outdoor** promocional. Este 
último foi feito em Helvetica e depois pintado à mão, pois não existiam ainda re-
cursos tecnológicos disponíveis para poder ser feito de outra forma. Os anúncios, 
a preto e branco, seriam para publicar nos jornais «Sunday Times» e «Observer», 
mas o orçamento baixo não o permitiu. O anúncio a cores, apareceu, no entanto, 
na revista House and Garden, a mais prestigiada na altura no ramo [Figs. 75 & 76].

22 Idem.
23 Ibidem.
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[Fig. 71] Factura, Robin Fior, 1963

[Figs. 72 & 73] Sistema de identificação de piscina, Robin Fior, 1966
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[Figs. 74 a 76] Sistema de identificação de garagens, outdoor e anúncio, 
Southwood Park, Robin Fior, 1966
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6.2.2. Projectos para a cultura

Foi através de personalidades como Edward Wright, Camilla Gray e a sua família, 
entre outras amizades, que Robin começou a desenvolver design para actividades 
culturais, área onde se veio a especializar, mais tarde, em Portugal.24 Nestes pro-
jectos continuava a revelar um planeamento da tipografia e da imagem em sin-
tonia com as prescrições do design suíço, embora com subtilezas muito próprias, 
que lhe conferiam um toque pessoal.

Analisemos alguns desses projectos:

         Os desdobráveis para a Embaixada Americana 

A primeira incursão de Robin no grafismo para actividades culturais aconteceu 
em 1963, quando Francis Mason, um liberal americano, seu vizinho em Islington,25 
que trabalhava no Conselho Cultural da Embaixada Americana, lhe pediu para de-
senvolver um conjunto de desdobráveis, para divulgar as actividades culturais 
desta embaixada. 

Nesta dezena de desdobráveis, com o formato 44 x 33 cm – que dobrado, encaixa-
va no formato de envelope padrão DL (11 x 22 cm)26 –, a fonte utilizada foi a Uni-
vers, que se encontrava também entre as mais utilizadas por Robin neste período, 
que tinha ainda a particularidade de ser um tipo Grotesque, que estava disponí-
vel na maioria das gráficas em Inglaterra, numa gama extremamente completa. 
Além de que a Monotype tinha adquirido o direito de reproduzir a fonte e, como 
consequência desse facto, existiam diversas versões condensadas e expandidas. 
Estes desdobráveis foram impressos a preto, de um só lado, sobre um papel co-
lorido texturado, e consistiam na realidade na listagem das actividades mensais 
que tinham lugar no Teatro da Embaixada Americana [Figs. 77 a 86].27

No design destes desdobráveis Fior utilizou a mesma tradicional organização do 
texto por blocos, o mesmo arranjo de influência suíça característico e recorrente 
na sua praxis. Robin ilustrou depois estes desdobráveis com símbolos da cultura 
americana, retirados do livro «Handbook of Early American Advertising Art: Pictorial 

24 ERF 24/07/2010.
25 A morada de Robin na altura era Alwyne Villas, n.º 6, N1 Islington, onde vivia numa moradia alugada 

com a sua esposa Jane.
26 Formato de envelope estandardizado, profusamente utilizado, que corresponde a um terço do forma-

to de papel A4.
27 ERF 24/07/2010.
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Volume», de Clarence P. Hornung.28 Cada mês foi ilustrado com uma imagem dife-
rente, que foram criteriosamente seleccionadas por Robin juntamente com Francis 
Mason. Entre as imagens escolhidas estavam: a Estátua da Liberdade, índios, a 
águia,29 as efígies de George Washington (1732-1799) e de Abraham Lincoln (1809-
1865), jogadores de basebol, o Sino da Liberdade,30 entre outras. E, estes desdobrá-
veis foram impressos em tipografia numa empresa chamada Graphis Press, com 
grande qualidade.31

         O convite e catálogo para a exposição Hittite Art & the antiquities of Anatolia 
(Arts Council) 

Foi a pedido de Fior, que Robin Campbell, que trabalhava no Arts Council, a agên-
cia para o desenvolvimento das artes em Inglaterra, o convidou em 1964, para 
fazer o convite e o catálogo para uma exposição intitulada Hittite Art & the anti-
quities of Anatolia [Figs. 87 a 90]. 

No convite para esta exposição, Robin utilizou, no interior, uma imagem de uma 
escultura de um par de figuras femininas, que fazia parte da exposição. Fior es-
colheu esta imagem para ilustrar o convite, por se tratar de uma figura dupla e o 
convite se destinar a duas pessoas, uma opção definitivamente pessoal e original, 
que revelava também o seu característico sentido de humor.

Este convite foi impresso a duas cores – preto e vermelho –  e concebido para ca-
ber no formato de envelope C6 (11,4 x 16,2 cm)32 [Figs. 87 & 88]. 

Tanto no convite como no catálogo da exposição, Fior utilizou também a fonte 
Univers. Na capa do catálogo Hittite Art & the antiquities of Anatolia, impressa a 
duas cores – dourado e preto – aparecia reproduzida uma inscrição Hitita em 
pedra, que fazia parte da exposição [Fig. 89]. O catálogo, com o formato 21 x 14,8 
cm, tinha 140 páginas, cosidas em cadernos de 16, nos primeiros dos quais apa-
reciam os textos introdutórios dos membros do comité de organização da expo-
sição. O texto, justificado, ocupava aproximadamente dois terços do lado direito 
da página, e as imagens, que não apresentavam todas as peças da exposição, 
foram reproduzidas a preto e branco. Os números e os títulos das obras foram 
compostos em extra-bold, e as fotografias das obras mantinham, na sua maioria, a 
28 Clarence P. Hornung  - «Handbook of Early American Advertising Art: Pictorial Volume». Dover, 1953.
29 Um símbolo da república americana, que aparece frequentemente em moedas, notas, e nos chapéus 

dos militares, e que se tornou um emblema nacional.
30 Um símbolo icónico da independência Americana, localizado em Filadélfia.
31 ERF 24/07/2010.
32 Formato de envelope estandardizado, adequado ao formato de papel A6. 
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largura do texto, ou prolongavam-se praticamente à largura da mancha. Existiam 
ainda obras que foram fotografadas sobre fundos brancos que Robin optou por 
inserir numa caixa feita com filetes de 1 ponto.33 A estratégia gráfica adoptada re-
flectia as valências que adquiriu com Edward Wright, na concepção do catálogo 
«54-64 Paiting & Sculpture of a Decade».

Tanto o catálogo como o convite foram impressos em tipografia, na Shenval Press, 
cuja qualidade demonstrada na reprodução do catálogo acima referido, foi certa-
mente um factor a favor da escolha desta gráfica.34

         O cartaz e design gráfico da exposição de divulgação do projecto Maison 
House Square and Tower

Para o projecto arquitectónico Maison House Square and Tower, da autoria Mies van 
der Rohe (1886-1969), Robin concebeu o cartaz e o design gráfico da exposição 
que divulgava publicamente a empreitada. Datado de 1967, foi uma das últimas 
encomendas feitas a este arquitecto [Figs. 91 a 94]. O projecto destinava-se ao 
centro financeiro de Londres, e deveria estar concluído em 1969, mas foi rejeitado 
pela City of London Corporation, em virtude de ter causado controvérsia pública. 
O promotor imobiliário do projecto de Mies van der Rohe, foi Peter Palumbo (n. 
1935), um conhecido coleccionador de arte e um connoisseur de arquitectura, que 
foi também presidente da Tate Gallery. Robin conseguiu o trabalho através de 
Adrian Gale, que tinha trabalhado com van der Rohe em Chicago, mas que tinha 
regressado a Londres para trabalhar com Erno Goldfinger,  (1902-1987) e, poste-
riormente, como associado da Douglas Stephen & Partners, trazendo este projecto 
na «bagagem», para utilizar uma expressão que era corrente em Fior.35

No design do cartaz, concebido no formato 70 x 100 cm, Robin utilizou como 
fundo uma fotografia aérea, a preto e branco, da zona onde iria ser construída 
a nova praça e a respectiva torre. Por sua vez, a zona onde este projecto iria ser 
erguido, estava assinalada com um rectângulo verde. Em vez de apresentar uma 
maqueta do projecto, Fior utilizou esta imagem, visto que o que estava em causa 
era saber se era legítimo construir um edifício modernista num centro histórico 
de grande valor patrimonial. Em virtude desse facto, este deveria ser objecto de 
escrutínio público, e era essa possibilidade que Robin estava a sugerir ao público 
com este cartaz [Fig. 91]. 

33 ERF 29/07/2010.
34 Idem.
35 ERF 29/07/2010.
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Para o projecto da Maison House Square and Tower, Robin fez também o design da 
exposição, que teve lugar no pátio do edifício da Royal Exchange, perto do local 
a onde se destinava o projecto. Os parâmetros para o design desta exposição ti-
nham sido estabelecidos em Chicago, pelo próprio atelier de Mies van der Rohe, 
mas Fior optou por subverter algumas das directivas, nomeadamente no que 
disse respeito às fontes de letra. Segundo o designer, a fonte proposta por Mies e 
o seu atelier era demasiadamente expandida, e arquitectural, e Robin substituiu-
-a pela Akzidenz Grotesk. 

Os painéis da exposição, onde a fonte Akzidenz aparecia em destaque, tinham um 
forte carácter documental, a sua escala e a forma como as imagens estavam as-
sociadas umas às outras, conferiam a este projecto de design expositivo algumas 
qualidades cinéticas [Figs. 92 a 94].

         O desdobrável de promoção das actividades do Arts Council de Maio de 1969 

Este desdobrável foi também concebido para o Arts Council, mas não através 
de Robin Campbell, mas sim de Joanna Drew, que Robin conhecera através de 
Edward Wright [Fig. 95]. Fior tornou-se amigo de Joanna Drew, que seria uma 
influência maior na arte Inglesa, a partir dos anos 70, e para quem trabalhou al-
gumas vezes. 

No design deste desdobrável, que consistia na listagem de exposições promo-
vidas pelo Arts Council, durante o mês de Maio de 1969, Robin utilizou para o 
título a fonte Times semi-bold, enquanto o texto foi composto em IBM 72 golf ball, a 
sofisticada máquina de escrever que revolucionou os escritórios nos anos 60, que 
funcionava utilizando uma complexa esfera de tipos.36 Este desdobrável, conce-
bido especificamente para caber no formato de envelope DL, foi impresso em 
offset, frente e verso (a preto), mais uma vez, sobre um papel texturado de cor.37

36 A fonte Courier – um tipo slab serif – foi desenhada por Howard Kettler, em 1955, para a IBM, para este 
sistema, e o objectivo era simular os textos das antigas máquinas de escrever.

37 ERF 29/07/2010.
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[Figs. 77 a 86] Desdobráveis para a Embaixada Americana, Robin Fior 1963-64 
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[Figs. 87 & 88] Convite, Robin Fior, 1964 
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[Figs. 89 & 90] Catálogo (capa e miolo), Robin Fior, 1964
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[Fig. 91] Cartaz Maison House Square and Tower, Robin Fior, 1967
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[Figs. 92 a 94] Projecto expostivo Maison House Square and Tower, 
Robin Fior, 1967
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[Fig. 95] Desdobrável Arts Council, Robin Fior, 1969
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6.2.3. Trabalhando para a indústria e o comércio

Ao mesmo tempo que trabalhou para a cultura e para a política, Robin desen-
volveu também trabalho para a indústria e o comércio. Segundo Fior, era mais 
difícil inovar no campo da indústria do que no da cultura, mas, para ele, tinha 
tudo a ver com a flexibilidade dos gestores e com as vantagens e desvantagens 
das burocracias das estruturas formais subjacentes às instituições, tendo que ver 
essencialmente com a capacidade dos cargos de topo gerirem o design. Mas, se 
ainda hoje é com alguma dificuldade que a gestão do design é encarada como 
ferramenta estratégica de desenvolvimento económico e competitividade indus-
trial, mais seria nos anos 60, sobretudo tendo em consideração que Robin traba-
lhou essencialmente para pequenas e médias empresas. 

Analisemos alguns desses trabalhos:

         O anúncio para a Becker 

A possibilidade de Robin trabalhar para o grupo Becker surgiu em virtude de 
conhecer alguns membros da família, e na sequência de David Becker, – filho de 
Dennis Becker (o dono) –, ter sido nomeado administrador delegado e estar de-
terminado em relançar as empresas do grupo. 

Um dos primeiros anúncios que Robin concebeu para o grupo Becker, destinava-
-se a promover algumas das empresas ligadas à produção de produtos químicos 
para a indústria do papel. O objectivo deste anúncio era ser divulgado em revis-
tas como «Paper Technology» ou «Paper Maker», através das quais o grupo poderia 
chegar aos seus potenciais clientes. 

Neste anúncio, que data de 1963, impresso a preto e em tipografia, o nome da 
empresa aparecia enquadrado obliquamente, o mesmo artifício que Robin já uti-
lizara diversas vezes, em particular no contexto dos seus cartazes para a CND e o 
Comité dos 100. O discurso visual, composto na fonte Helvetica, revelava a mesma 
influência do design suíço, que caracterizou alguns dos primeiros trabalhos de 
Fior para outras actividades [Fig. 96].38 

          

38 ERF 13/09/2010.
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           Os desdobráveis e anúncios para a Becker/Bewoid

A Bewoid era outra das empresas do grupo Becker, que entrava também numa 
nova fase, cujo objectivo era recuperar clientes perdidos e angariar novos, lançar 
novos produtos e promover a qualidade destes. A Bewoid vendia produtos quími-
cos para a indústria do papel, que melhoravam a sua resistência e durabilidade. 
Foi o próprio David Becker quem entregou o briefing** a Robin e lhe explicou 
exactamente o que a empresa pretendia em termos de material promocional.39 

Entre o material concebido para esta empresa encontrava-se um desdobrável que 
data de 1963. O objectivo deste desdobrável era promover e explicar as vantagens 
de utilizar as gomas Bewoid na produção do papel. A fonte utilizada no design 
deste desdobrável foi também a Helvetica [Figs. 97 & 98].

Nesta obra, em que a influência do Swiss Style era também evidente, embora sem 
a sofisticação de outros trabalhos anteriores, Robin fez tudo manualmente. As 
especificações, – o espacejamento entre letras, palavras e linhas – eram na altura 
uma tarefa extremamente minuciosa, sobretudo para alguém para quem a rigi-
dez e o rigor do Design Suíço eram uma fonte de inspiração. Esse rigor era visível 
nos artifícios gráficos que utilizava, como, por exemplo, no alinhamento entre as 
letras “p” e “i,” e no afastamento propositado atribuído ao ponto de exclamação, 
feito com o claro propósito de conferir mais ênfase à frase. 

39 Idem.

[Fig. 96] Anúncio, Becker, Robin Fior, 1963
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Para a Bewoid, Robin concebeu também alguns dos melhores anúncios da sua 
carreira, e que se encontravam entre os trabalhos que expôs, tanto na exposição 
“Typography in Britain Today,” como na primeira mostra da D&AD. Estes anún-
cios mostravam que, apesar das limitações de natureza estratégica e económica, 
a intervenção gráfica de Fior no campo da indústria foi bem sucedida, e provaria 
mais uma vez a sua habilidade para converter ideias em registos gráficos com 
qualidade formal e conceptual [Figs. 99 a 104].

Nestes anúncios, datados de 1963, tanto o headline como o copyright, – composto 
também na fonte Akzidenz Grotesk –, foram da autoria de Fior, que contribuiu as-
sim para conferir aos produtos da Bewoid um aspecto mais sofisticado. 

No primeiro desses anúncios, intitulado Books for keeping40 eram apresentados um 
conjunto de livros utilizados pelos contabilistas, e que eram conhecidos pela sua 
durabilidade, com o objectivo de chamar a atenção para a durabilidade e resis-
tência do papel, que na sua produção usava gomas Bewoid [Fig. 99].

No anúncio In the bag,41 impresso a duas cores – preto e amarelo – o texto era 
utilizado com um duplo sentido. No seu sentido figurado, visto tratar-se de uma 
expressão idiomática corrente, este queria dizer “We have got it in the bag,” “we 
have done the deal” ou “It’s all finished.” No seu sentido literal este queria dizer o 
que estava no saco – no papel no qual o saco era feito –  era um ingrediente Bewoid 
concebido para lhe dar resistência. O fantástico jogo de palavras observado, era 
outra característica recorrente no grafismo de Robin, que lhe conferia distinção 
[Fig. 100].42

No layout de On the mark, 43 impresso a quatro cores, Robin utilizou miras de im-
pressão visto tratar-se de uma resina para papéis especiais que se destinavam aos 
impressores de offset. Apesar deste símbolo – a cruz – formar a base de inúmeros 
monogramas autoritários, esta foi utilizada aqui para sugerir um contexto espe-
cífico, o do mundo da impressão e, também, para dar a ideia de que se tratava 
de uma resina que conferia aos tais papéis especiais, uma resistência e precisão 
acrescida, no momento da tintagem [Fig. 101].
40 Esta imagem foi divulgada em: Kurt Weidemann (edição) - «ad 1: An International Survey of Press Ad-

vertising».  London: Thames and Hudson e André Deutsch, 1966, ilustração número 299.
41 Esta imagem foi divulgada em Kurt Weidemann (edição) - «ad 1: An International Survey of Press Adver-

tising».  London: Thames and Hudson e André Deutsch, 1966, ilustração número 298.
42 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
43 imagem foi divulgada em: Kurt Weidemann (edição) - «ad 1: An International Survey of Press Adver-

tising».  London: Thames and Hudson e André Deutsch, 1966, ilustração número 19, e em: Philip 
Thompson & Peter Davenport, «The dictionary of visual language». England: Peguin Books, 1980, p. 195. 
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No anúncio Whiter than brown, a base do headline era o slogan do detergente Tide 
“Whiter than white.” Neste aparecia uma caixa de detergente pintada de branco, 
que chamava a atenção para o facto das gomas Bewoid ajudarem a tornar mais 
branca a pasta do papel. E, ainda, para o facto de sobre o papel branqueado com 
estas gomas se poder imprimir qualquer tinta, nomeadamente tintas fluorescen-
tes que eram uma novidade na altura, como exemplificava a pincelada de tinta 
laranja sobre a caixa de detergente [Fig. 102].44

Em Economy size, aparecia a imagem de um cheque em miniatura, com a qual 
Robin pretendia dizer ao cliente que utilizando as inovadoras gomas Bewoid os 
gastos na produção de papel ficavam substancialmente reduzidos [Fig. 103].

O reconhecimento da qualidade destes anúncios, fez com que fossem publicados 
em alguns livros de design e publicidade, e, entre os atributos que lhes foram au-
feridos, estava a sua lógica interna e racionalidade, aspectos que, segundo Robin, 
foram também apontados por Alan Fletcher. Apesar desse facto, Fior interroga-
va-se frequentemente, a propósito destes e outros trabalhos, como é que o com-
prometimento com os valores sociais essenciais podia conviver com um trabalho 
comercial, cujo objectivo era vender.45 A este questão Robin nunca deu uma res-
posta, mas a autora da tese acredita que os seus trabalhos são uma evidência de 
que tal convívio é possível.

Richard Hollis, identificou ainda nestes anúncios similitudes com a publicidade 
americana, ao nível do headline, na sua agudeza e assertividade, em perfeita co-
nexão com a imagem e ainda, no facto do seu conteúdo não ser imediatamente 
perceptível, exigindo por parte do usuário alguma reflexão. Richard identificou, 
igualmente, alguma influência do Swiss Style, na escolha da fonte – sem serifas – e 
em termos conceptuais.46 

Outro anúncio singular feito por Robin para a Bewoid, foi um intitulado One less 
Cook, que data também, de 1963. Tal, como os restantes, foi concebido para uma 
revista técnica, e a inspiração subjacente foi a publicidade americana. A foto-
grafia, iluminada da esquerda para a direita, foi feita sem grandes sofisticações, 
sobre um fundo de papel vermelho, e o seu autor foi o fotógrafo Chris Mac-
Master-Christie, que cobrou muito pouco por ela, o que, segundo Fior, espantou 
o recém-chegado designer gráfico a Inglaterra, Robert Brownjohn, que cobrava 
muito bem pelos seus trabalhos.47 
44 ERF 13/09/2010.
45 ERF 29/09/2010.
46 Richard Hollis, “Robin fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 70.
47 ERF 29/09/2010.
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[Figs. 97 & 98] Desdobrável (frente e aberto), Bewoid, Robin Fior, 1963

“One less Cook” é uma expressão idiomática inglesa que traduz a ideia que “cozi-
nheiros a mais estragam a sopa.” Robin estava aqui ainda a fazer uma analogia 
visual entre o boião de goma e uma lata de sopa, cuja referência subjacente era a 
lata de sopa Campbell de Andy Warhol (1928-1987). O seu discurso, composto na 
fonte Akzidenz Grotesk, não era directo, e muito menos centrado na especificidade 
do produto, como acontecia nos anúncios anteriores, era um discurso abrangen-
te e generalista, que queria dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Este anúncio 
esteve também exposto na exposição da D&DA (1963), e foi outros dos trabalhos 
que trouxe a Robin alguma notoriedade. Foi, tal como os anteriores, impresso em 
tipografia, que era ainda nesta altura a tecnologia dominante [Fig. 104].48

 

[

48 Idem.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior236

[Figs. 99 a 104] Anúncios, Bewoid, Robin Fior, 1963
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        Os Anúncios para a Becker/Krofta

Robin trabalhou também para a Krofta, outra empresa do grupo Becker que co-
mercializava equipamentos para tratamento de efluentes. A Becker tinha adquiri-
do os direitos de representação da Krofta em Inglaterra, na sequência de ter sido 
promulgada uma lei sobre a prevenção da poluição dos rios (Rivers [Prevetion of 
Polution] Act, 1961). A Becker reconheceu na promulgação desta lei a oportunida-
de de vender também estes equipamentos aos industriais do papel, que já eram 
seus clientes. O então dono da Krofta – hoje uma empresa líder de mercado – era 
Miklos Krofta, um simpatizante de Hitler, com quem Robin evidentemente não 
simpatizava. Apesar desse facto, Fior desenvolveu para esta empresa um tra-
balho de relativa qualidade, tendo em conta as limitações de natureza técnica e 
financeira.49

Analisemos alguns desses trabalhos, que em virtude das afinidades formais serão 
abordados de forma genérica. 

Caracterizam a praxis de Robin nestes projectos:  

O recorrente uso da fonte Akzidenz Grotesk [Figs. 105, 107 & 108];

A utilização esporádica da fonte Helvetica [Fig. 106];

O uso de estratégias gráficas de persuasão, como o próprio decreto lei que obri-
gava as empresas a utilizar equipamentos para tratamentos de afluentes (Rivers 
[Prevetion of Polution] Act, 1961), e a data do calendário em que esta entrava em 
vigor [Fig. 105]; 

A utilização do papel amachucado para conferir contraste visual ao anúncio [Fig. 
105];

O uso de cores distintas no texto, de modo a que permitir duas leituras distintas. 
Esta capacidade para estabelecer relações entre as palavras, é outra das já obser-
vadas características particulares do design de Robin [Fig. 108];

A integração entre título e texto [Fig. 108];

Denota-se ainda nestes trabalhos que algumas considerações tecidas por Herbert 
Spencer em «Design in Business Printing», nomeadamente sobre a importância 
do detalhe, da pontuação e do factor económico no design comercial,50 foram 

49 ERF 29/09/2010.
50 Herbert Spencer - «Design in Business Printing», p. 23.
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referências determinantes na construção da praxis de Robin nestes projectos 
destinados a promover a equipamentos industriais.

[Figs. 105 a 108] Anúncios, Krofta, Robin Fior, 1963
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            O rótulo para a Becker/Dimol

A Dimol era outra empresa do grupo Becker que comercializava um único produ-
to farmacêutico – multiusos –, o Dimol, para o qual Robin concebeu, aproximada-
mente em 1963, o rótulo [Fig. 109].51 Este último era de uma grande objectivida-
de, uma aspiração do design de Fior, que foi buscar inicialmente ao design suíço, 
nomeadamente a designers como Siegfried Odermatt.52 

Tal como acontecia há já alguns anos nos Estados Unidos, a indústria farmacêu-
tica suíça empregava designers, muitas vezes em tempo integral, e o design pra-
ticado por esta indústria era uma referência além fronteiras.53 Foi ele que serviu 
de base a este trabalho de Robin, onde utilizou, mais uma vez, a Akzidenz Grotesk. 

          

        O anúncio e catálogos para a Heating and Ventilating Contractors’ Association

Para a Heating and Ventilating Contractors’ Association, fundada em 1904 e líder 
no Reino Unido, Robin produziu em 1967, um conjunto de materiais gráficos, 
entre eles um anúncio, composto em Akzidenz Grotesk [Fig. 110]. Neste anúncio, 
organizado de forma extremamente diagramática, o corpo de letra tinha poucas 
variações, e a referência cultural que suportava a sua construção em espinha, não 
era o Design Suíço, mas sim os poemas do novelista, cineasta compositor e filó-
sofo, de origem Polaca (mais tarde cidadão britânico), Stefan Themerson (1910-
1988) [Fig. 111] .54

51 Etiqueta que indica o conteúdo. Mensagem ou texto que se coloca num produto para informar sobre 
este.

52 ERF 29/09/2010.
53 Richard Hollis, op. cit., p. 144.
54 ERF 29/09/2010.

[Fig. 109] Rótulo Dimol, Becker, Robin Fior, 1963
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[Fig. 109] Rótulo Dimol, Becker, Robin Fior, 1963

Para esta empresa, Fior produziu também um catálogo para publicitar um con-
junto de cursos em gestão de quente e frio promovidos pelo Conselho de Educa-
ção desta associação. Este foi concebido no formato A5 (14,8 x 21 cm), e a sua capa, 
com o texto composto em Record Gothic (Ludlow), foi ilustrada com um tubo de 
cobre que se estendia da capa à contracapa, enquadrado de forma a sugerir um 
gráfico. Não foi a primeira vez na praxis de Robin, que este manipulou o material 
gráfico de modo a sugerir esta configuração. Já em Foreign investments in India 
pudemos observar a mesma estratégia formal, utilizada, com o claro propósito 
de sugerir uma tabela de investimentos, e, no projecto em análise, de modo a sug-
erir os balanços positivos e negativos associados à actividade de gestão, e, ainda, 
as variações entre quente e frio. Este trabalho foi impresso em offset, também, na 
Graphis Press [Fig. 112].

Ainda para este cliente, Fior produziu também um catálogo intitulado Engineer-
ing careers with a challenge. A imagem escolhida para capa e o seu enquadramento 
na página eram, no entanto, bastante convencionais, mas esta teve a particulari-
dade de ter sido impressa a 4 cores, o que lhe conferiu outro impacto visual. Este 
catálogo foi impresso em offset, igualmente na Graphis Press, e exemplifica ainda 
o tipo de projectos que Robin iria fazer mais tarde, em Portugal, no contexto da 
Cooperativa PRAXIS.

No interior do catálogo, as fotografias foram impressas a duas cores, existindo 
cerca de três cores distintas por spread.** As imagens são utilizadas para pontuar 
o texto, impresso também a três cores, preto, azul e vermelho [Figs. 113 & 114].

[Fig. 110] Anúncio, Robin Fior, 1967 [Fig. 111] «Bayamus and the theatre of semantic poetry», Stefan Themerson, 1965 
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[Fig. 112] Capa de catálogo, Robin Fior, 1967

[Figs. 113 & 114] Capa e interior de catálogo, Robin Fior, 1967
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       O logótipo e oestacionário para a Matthews Holdings/Tuck 

Para a empresa Tuck, que produzia fardamentos industriais e pertencia ao grupo 
Matthews Holdings, Robin redesenhou o logótipo e desenvolveu o estacionário.55

No redesenho do logótipo de Tuck, que data aproximadamente de 1967, Robin 
utilizou também a Akzidenz Grotesk. Este foi impresso a duas cores (preto e ver-
de), e a linha que envolvia a palavra Tuck, simbolizava protecção, visto tratar-se 
de uma empresa que produzia fardamentos industriais [Figs. 115 & 116].56

No design da factura, observamos mais uma vez, a característica estruturação 
da informação por blocos, determinada, não por uma questão de gosto, mas ten-
do em conta a funcionalidade do suporte gráfico. No verso da factura, tal como 
aconteceu em outros exemplos semelhantes com design de Robin, formalizava 
a relação entre contratante e contratado, para, segundo ele, não deixar margens 
para dúvidas quanto ao processo contratual. Esta prática tornou-se mais tarde 
corrente.57

55 ERF 29/09/2010.
56 Idem.
57 ERF 29/09/2010.

[Figs. 115 & 116] Logótipo e factura, Robin Fior, 1967
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        O logótipo, o estacionário e rótulos de vinhos para a Matthews Holdings/Mat-
thews Vintners

Para a Matthews Vintners, que pertencia igualmente ao grupo Matthews Holdings, 
Robin fez o logótipo, o house style e, ainda, rótulos para vinhos. Este projecto data 
de 1967, e a fonte utilizada no logótipo foi a Clarendon,*** impressa em vermelho 
acastanhado. Quando utilizado nos diferentes suportes gráficos, o vermelho do 
logótipo, foi combinado com texto impresso em cinzento, utilizado com o objec-
tivo de produzir contraste relativamente ao preto das máquinas de escrever. Em 
todos os materiais gráficos, o logótipo da Matthews Vintners, aparecia juntamente 
com o brasão dos Nassauer, a quem tinha sido comprada a empresa de vinhos, 
com o objectivo de acentuar a  ideia de linhagem e tradição [Figs. 117 & 118].58

Para esta empresa Robin concebeu também alguns rótulos para vinhos, nomea-
damente um onde utilizou a fonte moderna alemã Walbaum, à excepção de nas 
letras em contorno, que foram desenhadas com régua e compasso. Concebido 
para um vinho xerez, este rótulo foi impresso a duas cores, vermelho e castanho 
escuro, sobre papel kraft. Neste aparecia também o brasão dos Nassauer, impres-
so em vermelho escuro [Fig. 119].59

        

58 Idem.
59 Ibidem.

[Figs. 117 & 118] Papel de carta e factura, Robin Fior, 1967 [Fig. 119] Rótulo, Robin Fior, 1967
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        A proposta para logótipo e anúncio para a empresa de finanças Star Holdings

Para a Star Holdings, uma empresa de investimento imobiliário, cujos sócios eram 
David Llewellyn e Robin Spiro, amigos e ex-colegas de Robin em Harrow, Fior 
desenvolveu em 1967, uma proposta para um logótipo, que era na realidade uma 
constelação, que formava uma estrela de cinco pontas [Fig. 120]. Na resolução 
do alinhamento geométrico, Fior contou com a ajuda do arquitecto Adrian Gale. 
Llewelyn e Spiro, não aceitaram, no entanto, a proposta argumentando que a 
consideravam demasiado avançada, para aquilo que pretendiam. Estes acaba-
ram por adoptar uma outra proposta, com uma estrela de seis pontas, segundo 
Fior, mais próxima da estrela de David.60

Para esta empresa Robin desenvolveu também, em simultâneo, uma proposta 
para um anúncio que devia ocupar uma coluna de texto do jornal «Financial Ti-
mes», onde a Star Holdings anunciava a sua cotação na Bolsa. A fonte utilizada no 
título deste anúncio foi a Times semi-bold, que contrastava com a fonte, em corpo 
8, do jornal, a Ionic.*** Apesar da aparência bastante tradicional e conservadora 
deste anúncio, onde, ao lado da palavra Star, aparecia o símbolo acima referido, 
este não foi aceite [Fig. 121].61

        

60 Ibidem.
61 Ibidem.

[Figs. 120 & 121] Logótipo e anúncio de jornal (à direita),         
Robin Fior, 1967
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        O logótipo, o estacionário e as brochuras para a Transit Express

Para a agência de viagens Transit Express, cujo dono era um escocês ligado à in-
dústria têxtil, Robin fez o logótipo, o house style, bem como brochuras promocio-
nais. Fior conseguiu este trabalho através de David Llewellyn, cuja família era 
dona de uma histórica e prestigiada empresa de cerâmica, que pretendia que 
Robin modernizasse e tornasse mais sugestivo o material promocional da agên-
cia de viagens.62

O logótipo da Transit Express foi composto em Times bold, com uma aspa em cada 
uma das extremidades, e foi impresso a vermelho. Era de uma grande simplici-
dade, sem quaisquer artifícios gráficos, e, Robin alegava que o Times foi a letra 
escolhida por ser uma fonte relativamente neutral. Os diferentes materiais que 
compõem o estacionário foram impressos, sem excepção, a vermelho e preto. No 
papel de carta, na factura e no voucher, foi ainda, incluída a marca da Associação 
de Agentes de Turismo, que funcionava como uma espécie de certificação de qua-
lidade do serviço prestado, e que aparecia a preto [Figs. 122 a 126].63

Para a Transit Express, Robin produziu também brochuras, uma delas com o apoio 
de Richard Hollis. Esta brochura, cuja formato correspondia a dois terços do A4, 
destinava-se ao público estudantil. O seu design revelava também a recorrente 
influência do Estilo Suíço e a sua particularidade residia no facto das fotografias 
utilizadas terem enquadramentos pouco convencionais. A capa e a contracapa 
foram ainda ilustradas com destinos de férias diferentes, na capa de verão, e no 
verso de inverno. Esta brochura foi impressa a 4 cores em offset [Fig. 127].64

62 ERF 29/09/2010.
63 Idem.
64 Ibidem.

[Fig. 122] Logótipo, Robin Fior, 1967
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         As capas para discos para a EMI Records

Para a EMI Records Robin fez capas e folhetos desdobráveis para incluir no inte-
rior dos discos. Entre os projectos desenvolvidos estavam duas capas que faziam 
parte da mesma colecção (cujo design é também da autoria de Fior) para os com-
positores, Roberto Gerhard (1896-1970) e Arnold Schoenberg (1874-1951). Nestes 
projectos Fior utilizou igualmente a Akzidenz Grotesk, que combinou depois com 
desenhos dos bustos dos compositores, de uma forma perfeitamente convencio-
nal [Figs. 128 & 129] . 

Outra das capas que desenhou para esta editora, implicou, no entanto, alguma 
produção fotográfica. Robin quis fotografar os quatro compositores na plateia de 
uma sala de concertos, numa atitude descontraída e informal. Sobrepondo depois, 

[Figs. 123 a 126] Papel de carta, factura e voucher, Robin Fior, 1967

[Fig. 127] Brochura, Robin Fior & Richard Hollis, 1967
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à imagem de cada um dos compositores o seu nome composto também em Akzi-
denz [Fig. 130]. Eram estas pequenas subtilezas que conferiam sustentação à abor-
dagem lógica que Fior fazia do design gráfico.

Nos desdobráveis que acompanhavam os discos, a estruturação gráfica era ni-
tidamente de inspiração suíça. Nestes utilizou grelhas modulares, através das 
quais dava primazia ao texto e ao seu conteúdo, de uma forma coerente e estru-
tural, onde fazia uso também da Akzidenz. A organização do texto na página, se-
gundo três colunas, com a informação alinhada à direita seguia ainda, um critério 
de natureza cronológica, que dava destaque às datas, impressas em bold. Outro 
aspecto relevante era o contraste entre os diferentes elementos de design [Fig. 
131].

      

[Figs. 128 a 130] Capas para discos, EMI Records, Robin Fior, 1967

[Fig. 131] Desdobráveis para discos, EMI Records, Robin Fior, 1967
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        O Lettering exterior para a Piccadilly Gallery

Esta intervenção de Robin no exterior da Piccadilly Gallery, foi feita a pedido 
de Godfry Pilkington. Neste, as letras projectavam-se para além da parede e o 
seu suporte foi concebido em tubo de aço cromado de secção quadrada. No de-
sign deste lettering, os conhecimentos sobre letras construtivas adquiridos com 
Edward Wright, foram uma referência [Fig. 132].

         

       O logótipo, o estacionário e brochura para a Stock Exchange Barometer

Para a Stock Exchange Barometer, uma empresa privada que promovia a compra e 
venda de acções, Robin fez o logótipo e o estacionário. No símbolo, cuja arte fi-
nal não foi executada por Fior, utilizou a palavra BAROMETER, na vertical, com 
as letras desenhadas na parte de baixo a cheio, e na parte de cima em contorno, 
para sugerir um barómetro. A fonte utilizada no house style foi a Franklin Gothic. 
O mais interessante neste projecto foi o partido que tirou das letras para construir 
um barómetro e a utilização dinâmica que fez do envelope, onde imprimiu a in-
formação, não na frente, mas no verso, o que na altura era inovador. Este trabalho 
foi impresso em offset [Figs. 133 & 134] .65

Para esta empresa, Robin concebeu também uma brochura intitulada The Money 
Maker, concebida aproximadamente no formato A5, com o título em  Franklin Go-
thic. O restante texto foi composto em Imprint,*** uma fonte encomendada à Mo-
notype pelos editores londrinos do periódico The Imprint, em 1912, que foi ainda a 
primeira fonte desenhada por esta empresa, especificamente para a composição 
mecânica [Fig. 135]. 

65 ERF 29/09/2010.

[Fig. 132] Lettering para exterior, Robin Fior, 1967
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Esta brochura foi impressa a duas cores – preto e vermelho escuro, – sobre um 
papel de cor creme, mate, e na sua capa aparecia uma fotografia de um envelope 
com a palavra BAROMETER, para sugerir que os assinantes deste serviço tinham 
acesso a informações constantes sobre os movimentos no mercado bolsista.66 

6.2.4. Trabalhos para outras entidades

        O logótipo e o estacionário para a National Association for Mental Health 

Para a National Association for Mental Health, uma das maiores organizações do 
mundo dedicada à saúde mental, Robin concebeu o símbolo e o house style. Na 
concepção do símbolo para esta entidade, Fior fez uma fusão entre as letras “m” 
e “h,” que representavam também, o dorso do indivíduo em desequilíbrio. Ro-
bin, admitiu no entanto, em entrevista, que se fosse hoje não tinha representado 
a doença mental desta forma [Figs. 136 & 137].

Este símbolo foi divulgado no livro de Peter Wildbur, «Trademarks: a handbook of 

66 Idem.

[Figs. 133 &134] Estacionário, 1969 [Fig. 135] Brochura, Robin Fior, 1969
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international designs»,67 de 1966. A fonte utilizada no seu design foi a Univers, e 
este foi impresso a duas cores verde e azul.

        O design das capas da revista Universities Quarterly

A capa apresentada data de Dezembro de 1965. Os seus editores pertenciam ao 
grupo do jornal «New Statement», e Robin conseguiu este trabalho através do im-
pressor James Shand. Neste projecto, Robin, fez apenas as capas, na concepção 
das quais utilizou a Times. Esta foram impressas a duas cores, preto e azul, sobre 
um fundo de cor [Fig. 138]. 

O objectivo de Robin ao optar por esta configuração estilística era realizar algo 
moderno, mas com alguma discrição, visto as revistas se destinarem ao meio 
académico. O seu design têm ainda uma aparência inglesa, na sua tradição mas 
conservadora.

              

67 Peter Wildbur - «Trademarks: a handbook of international designs». London: Studio Vista, 1966.

[Figs. 136 & 137] Logótipo e papel de carta, Robin Fior, 1965

[Fig. 138] Capa de revista, Robin Fior, 1965
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6.2.5. Uma pequena incursão no design das capas da revista New Society

Os anos 60 testemunharam em Inglaterra o lançamento e o relançamento de vá-
rias revistas e com elas a carreira de vários designers editoriais e directores de 
arte que transitavam de uma revista para outra.68 

Depois de uma estadia em Paris, Richard Hollis regressou a Londres, onde, en-
tre outras coisas, começou a trabalhar como director gráfico da revista semanal, 
de sociedade e cultura, New Society. O cabeçalho em Helvetica, desta revista, que 
seria publicada entre 1965-88, foi da responsabilidade de Germano Faccetti, e a 
sua proposta editorial assentava nas emergentes disciplinas de sociologia, antro-
pologia, psicologia, geografia humana, história e política social. Richard Hollis 
foi o seu primeiro designer gráfico, função que manteve até 1968, altura em que 
a revista era ainda impressa em tipografia rotativa, a mesma tecnologia utilizada 
para imprimir os jornais na altura.69

Fruto da natural amizade que existia entre Richard Hollis e Robin, e da indiscutí-
vel admiração que ambos sentiam pelo trabalho um do outro, este convidou Fior 
a fazer o design para algumas capas e a paginar alguns artigos. 

Analisemos essas capas e o design de alguns artigos:

         1. A capa da edição de New Society, de 3 de Março de 1966

Esta revista tinha o formato 33,3 x 23,6 cm, e seu o interior era impresso a pre-
to e branco sobre papel de jornal. A capa da edição de 3 de Março de 1966 foi a 
primeira da autoria de Robin. Na concepção destas capas, Fior seguiu o padrão 
de design estabelecido por Hollis, que implicava que tinham de ser impressas a 
duas cores, sendo o preto constante, e que os artigos principais tinham que ser 
destacados por baixo do cabeçalho.70 

Neste exemplar o artigo principal intitulava-se Social Policy, e falava sobre uma 
nova proposta de lei para a política social, apresentada pelo Governo Trabalhista 
de Harold Wilson, que esteve na governação entre 1964-1970. A capa foi ilustrada 
com uma fotografia de cestos de escritório, no topo dos quais aparecia o papel 
com a nova proposta de lei, devidamente autenticada com a insígnia do Estado, 
que era depois sobreposta por um novo cesto, desenhado a verde, que sugeria 
que a discussão sobre a aprovação da nova proposta de lei deveria ser aberta à 

68 Richard Hollis, op. cit., p. 176.
69 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
70 Idem.
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opinião pública, nomeadamente ao eleitorado, aos organismos não governamen-
tais, aos departamentos de política social das universidades, entre outros. No 
contexto desta capa, os elementos gráficos foram manipulados de forma a sugerir 
sentidos figurados [Fig. 139].71

        2. A capa da edição de New Society, de 30 de Junho de 1966

O destaque da semana neste número era um artigo sobre se a indústria do aço 
e do ferro deveria ou não voltar a ser nacionalizada. A metáfora encontrada por 
Robin para fazer passar a mensagem, consistiu na utilização de um recipiente uti-
lizado para transportar metais fundidos, aqui sugeridos pela utilização da cor, o 
laranja, que associou depois à interrogação RENATIONALISATION? [Fig. 140].72 

         3. A capa da edição de New Society, de 23 de Fevereiro de 1967

O destaque dessa semana era um artigo intitulado Home and School, onde o autor 
reflectia sobre a forma com as crianças percepcionavam estas duas realidades. E 
Robin optou por ilustrá-lo com um desenho da sua filha mais velha, Liza, então 
com seis anos de idade, onde apareciam o pai e a mãe por baixo de um guarda-
-chuva, que simbolizava o lar [Fig. 141].73   

         4. A capa da edição de New Society, de 18 de Maio de 1967

Fior desenhou também a capa desta edição, onde o artigo em destaque se inti-
tulava ‘ITV: Who drops out.’ Este falava sobre a possível renovação, ou não, de 
licenças e apoios para canais de televisão independentes e, como tal, foi ilustrado 
com seis logótipos de canais de televisão comerciais, dos quais um parecia cair, 
que era precisamente aquele que supostamente ficaria de fora, que era a Scotish 
TV, cujo logótipo foi impresso a azul, por esta ser a cor da bandeira da Escócia 
[Fig. 142].74

          5. A paginação e ilustração de um artigo na edição de 25 de Maio de 1967

Para a New Society, Robin paginou e ilustrou igualmente alguns artigos, nomea-
damente um intitulado What the law can do. Este falava sobre a invasão de privaci-
dade das figuras públicas por parte dos paparazzi, e de que modo a lei podia pro-
teger as celebridades dessas intrusões. De modo a reflectir esta ideia, Fior utilizou 
do lado esquerdo, uma imagem de um homem que lia descansadamente o jornal, 
71 ERF 13/09/2010.
72 Idem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
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o «The News of the World», um jornal sensacionalista vendido aos Domingos, e, do 
lado direito, uma fotomontagem com uma objectiva de uma máquina fotográfica, 
que tinha reflectida na lente uma página de um outro jornal sensacionalista, não 
identificado, com o headline “His wife-swapping parties are over [Fig. 143].”75 

        6. A capa da edição de New Society de 29 de Junho de 1967 

Nesta capa, o artigo da semana intitulava-se The future of Zion, e foi ilustrado com 
uma fotografia de uma caixa de recolha de fundos, que foi depois redesenhada 
por cima a lápis, que tinha inscrito em hebraico e em Inglês Jewish National Fund 
(JNF). O JNF, é uma organização não-lucrativa, com apoio governamental, que 
foi fundada em 1901, com o objectivo de permitir aos judeus comprar terra na Pa-
lestina Otomana. De 1902, até o final dos anos quarenta o JNF vendeu selos para 
angariar dinheiro. Ao mesmo tempo que vendia selos, o Jewish National Fund, dis-
tribuía caixas azuis para recolha de dinheiro, que se encontravam em inúmeras 
casas de judeus, e que se tornaram um dos mais familiares símbolos do Sionismo. 
Esta aparecia, aqui, como símbolo do Sionismo, e como forma de chamar a aten-
ção para o facto do estabelecimento do Estado de Israel depender do apoio de 
todos. O azul foi a cor escolhida, porque as caixas, tal como a bandeira de Israel, 
são azuis [Fig. 144].76

         7. Ilustração de um artigo sobre marketing, New Society 1967

As ilustrações seguintes, datam igualmente de 1967. Nestas, apareciam as foto-
grafias dos então líderes dos partidos conservador e trabalhista, que foram cola-
das sobre uma caixa de cereais, que aparecia misturada juntamente com outros 
produtos de mercearia, colocados dentro de um cesto de supermercado. Na ima-
gem do lado esquerdo aparecia Edward Heath (1916-2005), então líder do Partido 
Conservador, enquanto do lado direito podíamos vislumbrar Harold Wilson, en-
tão Primeiro-Ministro de Inglaterra. Ambas as ilustrações constituíam uma críti-
ca aberta ao facto da política estar a ser vendida como um produto de consumo, 
sendo, por isso, muito fortes simbolicamente [Figs. 145 & 146].77

       8. Ilustração de outro artigo, New Society 1967

Para a New Society, Fior produziu também uma fotomontagem para ilustrar um 
artigo onde o autor se interrogava sobre se a mecanização do trabalho de escri-
tório, nomeadamente com a introdução do computador, não iria provocar nos 
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
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trabalhadores uma alienação semelhante à que acontecera nas fábricas durante 
a Revolução Industrial. Com o intuito de passar essa mensagem, Robin utilizou 
uma imagem de um operador em frente ao seu computador, do qual saía uma 
folha de papel, onde foi impressa a imagem de Karl Marx, construída apenas 
com letras, que aparecia como um símbolo, mas que de forma aparentemente 
contraditória foi inteiramente concebida por um computador, unicamente com o 
recurso à programação [Fig. 147].78 

78 Em entrevista com Robin Fior, em 20/09/2010.

[Figs. 139 a 141] Capas da New Society 3 Março 1966, 30 de Junho de 1966, e 23 de Fevereiro de 1967, Robin Fior
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[Fig. 142] New Society 18 Maio de 1967 [Fig. 143] Paginação de artigo New Society 25 Maio de 1967, Robin Fior
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[Fig. 144] New Society 29 Junho de 1967 [Figs. 145 & 146] Ilustração New Society, Robin Fior, 1967

[Fig. 147] Ilustração New Society, Robin Fior, 1967
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6.3. Considerações sobre a praxis de Robin Fior nestes projectos de índole 
mais comercial

Com a apresentação exaustiva destes trabalhos, pretendemos enquadrar com o 
maior rigor possível a obra de Robin, mas também ajudar a compreender mais fa-
cilmente o significado de cada um destes projectos, dado que foram grande parte 
deles, reproduzidos a partir de diapositivos, com mais de 40 anos, muitos deles 
com fungos e inúmeros desvios de cor. Mas o objectivo principal é, contudo, com-
preender quais os aspectos que caracterizavam a praxis de Fior nestes projectos 
de índole mais comercial e se esta distava de alguma forma dos aspectos obser-
vados na concepção dos seus trabalhos políticos.

Verificamos, no entanto, nestes projectos comerciais, nomeadamente nos reali-
zados para especuladores financeiros, o mesmo comprometimento e empenha-
mento pessoal que caracterizava a actividade gráfica de Fior para outras activi-
dades com uma forte componente política e ideológica. Encontramos também a 
mesma lógica gráfica, construída a partir de uma abordagem onde o conteúdo 
determinava a configuração final, temperada pelos mesmos pequenos detalhes 
e subtilezas, que advinham de uma formação intelectual na área das línguas e 
humanidades, para além de um característico sentido de humor.

Observamos também, algum experimentalismo tipográfico, uma das suas gran-
des obsessões, – apesar do uso recorrente à fonte Akzidenz Grotesk, à Franklin Go-
thic e à Univers –, que tornava o seu design, apesar das recorrências e maneiris-
mos, heterodoxo. E, ainda, a mesma capacidade para conceder à palavra o poder 
da imagem, quando reduzida a formas esquemáticas, ditadas pelo seu sentido 
linguístico, tornando-se esta, no seu trabalho, a mais bem conseguida das ima-
gens.

Podemos dizer ainda que o entendimento de Robin da política informativa dos 
diferentes empresários para quem trabalhou e a sua respectiva procura de crité-
rios gráficos de acordo com esses industriais e comerciantes, regidos por prin-
cípios de respeito mútuo, resultou em projectos promocionais e em identidades 
visuais, caracterizadas por uma grande objectividade, adoptada de forma a con-
correr com uma organização de mercado cada vez mais competitiva. Para além 
de que a abordagem adoptada na concepção destes projetos com uma vertente 
mais comercial, da mesma forma que as experiências anteriores, contribuiu, se-
gundo o próprio Fior, para melhorar a imagem e a percepção dos produtos das 
empresas para as quais trabalhou. E, soube, inclusivamente, seduzir e conquistar 
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as instituições culturais, os comerciantes e os industriais a quem os seus projectos 
se destinavam. A autora da tese acredita que tal se deveu à sua capacidade para 
sintetizar ideias e conceitos e convertê-los em imagens modernas, directas e de 
uma grande capacidade de retenção.

Incluímos ainda, neste capítulo, alguns trabalhos desenvolvidos para a área edi-
torial, nomeadamente para a revista New Society, dado que esta constituiu para 
Fior, uma muito curta incursão neste tipo de grafismo, que será abordado nos 
capítulos seguintes, dada a quantidade de trabalhos que desenvolveu nessa área. 
Não podemos, contudo, deixar de sublinhar a qualidade visual das capas e dos 
artigos paginados para a New Society, onde a as propostas gráficas resultaram 
em imagens de consumo muito fortes, que respondiam efectivamente ao ritmo 
vertiginoso a que crescia a circulação de livros, revistas e jornais em Inglaterra.

Porém, de modo geral, consideramos os projectos mais comerciais de Robin, me-
nos aparatosos e imponentes que os anteriormente observados. Uma excepção 
são, naturalmente, os anúncios concebidos para a Bewoid, caracterizados pelo 
mesmo sopro vivificante da melhor publicidade americana nos anos 60. Para 
além de que, não nos podemos esquecer, que com os seus trabalhos políticos e 
para organizações pacifistas, o nome de Fior se tornara proverbial para designar 
qualidade e inteligência.
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Capítulo 7 
O panorama da imprensa escrita 
nos anos 60, e a incursão de Robin Fior 
noutros jornais
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Nota introdutória

Neste capítulo debateu-se o panorama da imprensa escrita em Inglaterra nos 
anos 50 e 60, procurando referir os aspectos que a caracterizavam, inclusivamen-
te sob o ponto de vista do design, e qual o efeito que a chegada da televisão teve 
nos meios de comunicação, em particular nos jornais, que foram os periódicos 
analisados.

Procurou-se ainda determinar de que modo o contexto social, cultural, político 
e económico, que caracterizava este período se reflectiu nos jornais desenhados 
ou redesenhados por Robin Fior entre o final dos anos 50 e o final dos anos 60, 
onde trabalhou gratuitamente, tal como aconteceu no trabalho político analisado, 
excepção feita ao de «The Guardian». 

Os diferentes jornais foram elencados de forma cronológica e analisados de modo 
a percebermos como evoluiu a praxis de Fior na execução deste tipo de projectos, 
e de modo a percebermos os aspectos que lhe eram recorrentes para que pudés-
semos classificar a sua filosofia de trabalho e encontrar o seu lugar no design 
gráfico inglês de 1960 e 1970.
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7.1. O panorama da imprensa escrita em Inglaterra nos anos 50 e 60

No final dos anos 60, o racionamento de papel e a censura tinham ficado para 
trás, mas a imprensa britânica tinha sido vítima da Segunda Guerra Mundial, 
e demorou a recuperar. O desenvolvimento da televisão, nos anos 50, pode ter 
contribuído um pouco para o decréscimo desta indústria, mas os principais mo-
tivos foram o racionamento de papel que se manteve até ao final de 1958, e uma 
legislação que restringia a liberdade de imprensa.1 

Nestes anos, o mundo passou da Segunda Guerra Mundial para a Guerra-Fria 
(1945-1989), que dividiu a Europa em duas áreas separadas pela chamada Cor-
tina de Ferro. Durante este período as grandes potências ameaçaram diversas 
vezes a aniquilação por meio de armas nucleares, razão pela qual, mais do que 
nunca, o público necessitava de estar informado.2 A televisão estava no início, e 
tinha uma audiência que podia ser medida em milhares, e a única rádio, a BBC, 
reflectia a política da autoridade que governava, não existindo, portanto, outra 
fonte de informação alternativa à imprensa.3  

Apesar de já não existirem motivos que justificassem o racionamento de papel, 
ele prolongou-se até 1958, o que levou a que muitos jornais com formato broad-
sheet** fossem obrigados a reduzir o seu número de páginas para 8. O jornal «The 
Times» chegou inclusivamente a reduzir a circulação para poder incrementar o 
número de páginas, que rondavam nesta altura as 10 /12. Em virtude desse fac-
to, os jornais eram incapazes de dar cobertura aos eventos com a abrangência 
necessária, e os políticos, que habitualmente falavam de liberdade, democracia e 
de um eleitorado informado, agradeciam, na realidade, este condicionamento da 
imprensa, uma vez que viam restringidas ao mínimo as polémicas sobre as suas 
tomadas de posição políticas.4

Ao contrário de outras indústrias, era negada à imprensa a oportunidade de ex-
pandir o seu mercado e reequipar-se com novas máquinas. O recrutamento de 
jornalistas diminuiu drasticamente e os que estavam empregados era-lhes nega-
do espaço para desenvolver o seu talento, e a possibilidade de reportar grandes 
eventos, debates parlamentares, propostas de lei e outras matérias essenciais. Por 

1 Dennis Griffiths (edição) Louis Heren - “The post-war press in Britain,” em «The Encyclopedia of the 
British press 1422-1992», p. 56.

2 Idem.
3 Idem, p. 57.
4 Idem.
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outro lado, nem todos os jornais sucumbiram, em virtude desta tendência, por-
que grande parte dos leitores sequiosos por notícias compravam mais do que um 
jornal.5

A dada altura os jornais juntaram-se, exigindo o fim do racionamento de papel, 
e em virtude das justas reivindicações, o racionamento começou gradualmente 
desaparecer, até que, a 1 de Janeiro de 1959, acabou definitivamente.6

Apesar da limitação no número de páginas, produziram-se, nestes anos, jornais 
excelentes, do ponto de vista visual. Em nenhum outro país, era possível, ad-
quirir diários, semanários e jornais de Domingo com tanta qualidade, nem mes-
mo nos EUA, onde a imprensa amarela ou sensacionalista fora inventada.7 Esta 
qualidade deveu-se também, à competição que existiu sempre entre o número 
elevado de títulos, em Fleet Street, a casa da imprensa britânica até aos anos 80.8 

O fim do racionamento de papel, o rápido crescimento da fotocomposição e a 
emergência da tecnologia offset vieram permitir a expansão dos serviços edito-
riais e a emergência mais e maiores jornais. «Na sequência desses acontecimentos, o 
jornal «Sunday Times» tornou-se uma referência, sobretudo quando lançou a sua secção 
a cores em 1962, o primeiro suplemento deste tipo nos jornais de Domingo londrinos, 
que contribuiu, tal como outras revistas lançadas neste período, para familiarizar grande 
parte do público com o fotojornalismo documental».9

Neste processo, inúmeros profissionais qualificados foram contratados. A cres-
cente prosperidade financeira, e o lugar que a televisão veio a ocupar como veí-
culo publicitário e a impressão offset estimularam também o uso de mais cor na 
propaganda impressa.10

Em virtude destes acontecimentos, o período de activa experimentação, ao nível 
dos cabeçalhos e das manchetes** dos jornais Ingleses, que Stanley Morison pre-
vira em 1932, conduziu a uma total revolução na tipografia e na aparência dos 
jornais. Os cabeçalhos e as manchetes, anteriormente decoradas, deram lugar a 
um estilo mais simples, onde as letras que as compunham em caixa-alta, foram 
substituídas por caixa-baixa. Neste processo de grande transformação, o tama-
nho dos cabeçalhos e das manchetes foi também, substancialmente ampliado. 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Idem, p. 56.
8 Idem, p. 60.
9 Richard Hollis, op. cit., p. 176.
10 Idem.
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E, em substituição das combinações conflituosas de letras, utilizavam-se agora 
arranjos de tipos, utilizados de forma estandardizada, cingindo-se a variações de 
uma ou duas famílias. Neste novo processo, os arranjos tipográficos em itálico 
alcançaram também um lugar de destaque.11

As manchetes, anteriormente centradas, passaram a ser alinhadas à esquerda e 
desalinhadas do lado direito (“streamlined” como os americanos lhes chamaram). 
Como consequência desse facto, as manchetes tornaram-se mais dinâmicas e vi-
vas, de uma forma que antes nunca tinha acontecido, e a tensão das páginas, an-
teriormente estritamente vertical, tornou-se mais horizontal. Nunca antes, uma 
revolução tipográfica desta magnitude tinha sido iniciada e levada a cabo pelos 
jornais ingleses, conhecidos pelo seu conservadorismo nesta matéria.12

7.2. O jornal «Cab News» (1958-1959) 

Em 1958, no mesmo ano em que redesenhou «Socialist Review» e projectou o pri-
meiro número de International Socialism, surgiu também a Robin a possibilidade 
de fazer «Cab News». Tratava-se de uma pequena publicação corporativista di-
rigida aos taxistas de Londres, cujas influências gráfico-estilísticas provinham, 
ainda que de maneira sub-reptícia, do livro «Soldiers of Lead» [Figs. 151 & 152].13 

«Socialist Review» e «Cab News» foram os primeiros projectos editoriais de enver-
gadura que Robin assinou como autor gráfico. Ambos foram produzidos com 
parcos recursos e estavam muito distantes da erudição e sensibilidade que Fior 
começou a evidenciar no design das capas de International Socialism que fez de-
pois. A imaginação, a vitalidade e a qualidade mostrada na concepção destas 
capas trouxeram protagonismo a Robin, no que dizia respeito ao design para 
actividades políticas. A bagagem intelectual que começou a evidenciar, somada 
ao gosto suíço pela objectividade, fizeram ainda dele alguém cujo ideário gráfico 
podia ser resumido ao lema funcional de nunca aplicar a um problema de design 
um estilo eleito a priori.

Cab News, apesar de ainda não evidenciar grandes virtudes gráficas, revelava já 
um sentido pessoal na eleição da tipografia e no tratamento do texto (que herdara 
da experiência profissional vivida com Desmond Jeffery) e, ainda, a habilidade 

11 Allen Hutt - «Newspaper design», p. 35
12 Idem.
13 Consultar mais exemplares no Anexo 1 - Imagens (Disco1) - [Figs. 1 a 5]
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para manipular esses ingredientes num espaço estabelecido, isto é, numa grelha 
matemática pré-definida. Esta última constituiu um símbolo formal e ideológico 
do Design Suíço.14 

No cabeçalho de «Cab News», Robin utilizou as mesmas letras de madeira Gro-
tesque, não muito diferentes da Franklin Gothic, que usara no 1.º número da Inter-
national Socialism, seguindo uma tendência ou um gosto, que se fazia acentuar 
em Inglaterra desde os anos 40, por cabeçalhos e manchetes mais fortes visual-
mente.15 As letras escolhidas tinham um design simples e definido, que tendia, 
contudo, mais para a angularidade do que para a elegância. Não era delicado ou 
florido no seu contorno, mas sim austero e funcional, uma preferência mais acen-
tuada no início da carreira de Fior, e também resultado das limitações financeiras 
e da escassez tipográfica existente nas gráficas com que trabalhou inicialmente.

Nos títulos de «Cab News», Robin utilizou a Gill Sans medium que, pelo facto de 
ser um produto nacional, muitas gráficas a tinham disponível, nos seus diversos 
pesos, bold, bold condensed, e outros. Segundo Allen Hutt (1901-1973), hoje recor-
dado por ter sido uma autoridade no design de jornais anteriores à era digital, e 
cujo trabalho, era notado pela elegância, harmonia e apelo popular, apesar de ter 
sido realizado com grandes restrições, no que dizia respeito às fontes e tecnolo-
gias disponíveis, dizia sobre esta fonte:

[Esta não era] adequada para títulos de jornais. O seu design superior cheio de sub-
tilezas nas formas das letras, aspectos que lhe conferiam uma nota de urbanidade, 
que resultava perfeitamente quando utilizada em publicidade, mas não em títulos 
de jornais, onde a delicadeza desta letra não podia ser apreendida com o rigor ne-
cessário.16

Para o texto Robin escolheu a Times New Roman, tal como em «Socialist Review». 
Esta fonte foi escolhida mais uma vez em virtude de, tal como a Gill Sans, ser 
uma fonte à qual era fácil ter acesso em qualquer gráfica e de se ter tornado uma 
referência no design de jornais, por combinar legibilidade, contraste e economia 
de espaço.

14 Enric Satué, op. cit., p. 331. 
15 Allen Hutt, op. cit., p. 100.
16 “is not really suitable for news headlines. Just that superiority of design, those individual letters points of finesse, 

which give it its note of urbanity in good Job or advertising display, irritate in a headline, where there cannot be 
the delicacies of composition needed to give Gill its full efect.” Idem, p. 116.
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Em «Cab News» a relação entre títulos e texto era harmoniosa e transparente. 
Remetendo, vagamente para as palavras de Beatrice Warde no seu famoso e 
saio Crystal Goblet, onde se podia ler o seguinte:

O aspecto mais importante no que diz respeito ao material impresso, é que o seu 
objectivo é comunicar pensamentos, ideias ou imagens [...]. Esta afirmação constitui, 
a porta da frente da ciência da tipografia. Dentro desta existem inúmeros quartos, e 
a menos que se comece por assumir que o material impresso é feito especificamente 
para transmitir ideias específicas e coerentes, é muito fácil que nos encontremos por 
completo na ‘casa’ errada.17

No design de «Cab News», Robin utilizou uma grelha de três colunas. A separação 
vertical em colunas e o cuidadoso planeamento das páginas são vitais no design 
de um objecto de informação como um jornal, mesmo tratando-se de uma pe-
quena publicação cujo formato era um pouco menor que o A4. As notícias foram 
enquadradas de acordo com a sua importância, o que por estranho que pareça, 
nem sempre acontecera, posto que no século XIX as notícias eram distribuídas 
nas páginas dos jornais por ordem cronológica. 

Um dos aspectos negativos de «Cab News» era não ter imagens, dado que estas 
são de enorme importância no contexto de um jornal, excepção feita a jornais 
como o «Finacial Times», para os quais não ter imagens faz parte da sua aura de 
seriedade.18 Para a maioria dos jornais as ilustrações ou imagens constituem o 
terceiro ingrediente básico, a seguir à tipografia e ao espaço branco. A propósito 
deste último, Robin conta que a ausência de espaço branco neste jornal se deveu 
à exigência dos seus editores, que o obrigavam a justificar de forma exasperante 
cada milímetro do espaço de cada página. 

O jornal «Cab News», apesar de não ser o periódico oficial do sindicato dos taxis-
tas em Londres, era a voz de um movimento de taxistas que conseguiu alcançar 
representatividade nesse sindicato – que já na altura tinha mais de um milhão 
de membros –, através da eleição de um dos seus membros para secretário-geral. 
Pouco tempo depois de ganhar as eleições, o movimento cessou a publicação – ao 
fim de onze números –, dando, no entanto, a Robin, a oportunidade de combinar 
as actividades tipográfica e editorial. Este jornal, tal como «Socialist Review», foi 
impresso em tipografia na empresa de H. Palmer, em Harlow.19

17 “The most important thing about printing is that it conveys thought, ideas, images [...]. This statement is what 
you might call the front door of the science of typography. Within lie hundreds of rooms but unless you start by 
assuming that printing is meant to convey epecific and coherent ideas, it is very easy to find yourself in the wrong 
house altogether.” Beatrice Warde apud Allen Hutt & Bob James - «Newspaper design today - a manual for 
professionals», p. 10. 

18 Idem, p. 171.
19 ERF 11/07/2010.
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Não demorou muito até que outros grupos e organizações activistas começas-
sem a pedir conselhos a Robin, o que em pouco tempo lhe valeu um rápido 
reconhecimento no meio. Tal deveu-se, às suas convicções políticas e artísticas e 
também ao facto de ter desenvolvido uma linguagem pessoal para actividades e 
objectos políticos, fortemente inspirada na rigidez dos suíços, no construtivismo 
russo e no vernacular americano.20

Esta aparente adesão incondicional aos “ismos” deve, no entanto, ser relativiza-
da, no sentido em que a atitude de Robin nunca foi de adesão total a qualquer 
uma desta tendências. O seu saber fazer como gráfico foi sempre fluido e vasto, 
uma vez que existiam continuidades nestas tendências, ao mesmo tempo que um 
repertório pessoal se desenvolvia. Aliás, segundo o próprio Fior, antes de encon-
trar nos russos uma fonte de inspiração, este procurou sempre desenvolver a sua 
própria interpretação gráfica dos factos políticos em contexto.21

Também neste trabalho Robin trabalhou como voluntário. Esta experiência per-
mitiu-lhe, no entanto, adquirir prática de fazer maquetas e começar a construir o 
seu estilo pessoal. 

20 Idem.
21 ERF 26/06/2010.

[Figs. 151 & 152] Cab News 1, Julho de 1958, Robin Fior
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7.3. O redesenho de «Peace News» (1961-1962) 

O periódico «Peace News» foi publicado, pela primeira vez, a 6 de Junho de 1936,22 
com o objectivo de atender aos interesses do movimento pela paz no Reino Uni-
do. Foi desde então, e até Abril de 1961, o jornal oficial da Peace Pledge Union 
(PPU),23 a mais antiga organização pacifista em Inglaterra.24 

Em 1961 foi pedido a Robin que fizesse o redesenho do semanário «Peace News». 
Essa proposta nasceu na sequência do corte das ligações oficiais com a Peace Pled-
ge Union,25 e de se terem formado em Inglaterra grupos que souberam conquistar 
o apoio das massas como a CND e o Comité dos 100, nos quais Fior estava ainda 
profundamente envolvido.26 

Desde 1955 que o director de «Peace News» era Hugh Brock (1914-1985), um 
pacifista de longa data, que tinha ajudado a fundar o Comité de Acção Directa 
(DAC), precursor do Comité dos 100. Consigo na direcção, os editoriais do peri-
ódico centraram-se no desarmamento nuclear, em acções directas não violentas, 
e na independência das colónias inglesas.27 Brock tinha também, ajudado a or-
ganizar a primeira grande marcha até o Atomic Weapons Research Establishment, 
em Aldermaston.28 Nessa ocasião distribuiu com o Peace News um folheto com o 
objectivo de recrutar participantes para esta manifestação. O sucesso do protesto, 
foi registado com grande entusiasmo no contexto do «Peace News» de 11 de Abril 
de 1958,29 onde se podia ler um artigo do activista Americano Gene Sharp,30 inti-
tulado Aldermaston it’s only the beginning, onde afirmava:
22 Este foi lançado a um Sábado, com uma tiragem de 5000 exemplares e o seguinte sub-título: “O único 

jornal semanário que representa todos os que trabalham pela paz.” Cf. Albert Beale - «Against all war 
– Fifty years of Peace News 1936-1986», pp. 7-8.

23 Fundada em 1934 pelo padre Anglicano Dick Shepard (1880-1937), atraiu imediatamente dezenas de 
milhares de signatários que renunciavam à guerra. Cf. Idem, p. 8.

24 O «Peace News» é actualmente publicado por activistas, membros de campanhas anti-militaristas e 
académicos radicais, provenientes de todas as partes do mundo. Os objectivos do seu quadro editorial 
continuam a ser apoiar e unir movimentos anti-militaristas e não-violentos, providenciar um fórum 
para o desenvolvimento de perspectivas comuns entre esses movimentos, e estimular a reflexão sobre 
as implicações revolucionárias da não-violência. 

25 O envolvimento próximo de «Peace News» com missões inglesas e internacionais de acção directa con-
tra a produção e testes com armas nucleares levou à ruptura com a Peace Pledge Union em 1961. 

26 ERF 11/06/2011.
27 Albert Beale, op. cit., p. 29.
28 Idem.
29 O jornais «Peace News» e «New Statesman», foram os únicos a publicitar a primeira grande marcha entre 

Londres e Aldermaston, em 1958. Cf. John Minnion & Philip Bolsover - «The CND story», p. 42.
30 Gene Sharp integrou o quadro editorial de «Peace News» em 1955, e começou por dar cobertura aos 

movimentos a favor dos direitos civis dos negros. 
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A Grã-Bretanha nunca mais será a mesma. A maior marcha pela paz da história de 
Inglaterra teve lugar [...].31

Foi na sequência destes acontecimentos que os responsáveis pelo jornal concorda-
ram na necessidade de renovar e modernizar a imagem gráfica de «Peace News», 
de modo a conferir-lhe uma identidade em concordância com a monumentali-
dade dos acontecimentos que marcavam o momento, e que proporcionaram a 
expansão do semanário. A reformulação de «Peace News» não se limitou à parte 
gráfica, uma vez que recrutaram também na altura jovens talentosos recém-licen-
ciados para os seus quadros editoriais. Foram pessoas associadas à Nova Esquer-
da, como Rod Prince (que vinha da Universities and Left Review), e o jornalista e 
autor Richard Boston (1938-2006), que ajudaram também a dar um novo estilo ao 
jornal. Neste importante processo de reestruturação desempenharam um papel 
de relevo Hugh Brock e o académico Adam Roberts (n. 1940).32 

Foi o próprio Hugh Brock quem convidou Robin para redesenhar o jornal, por 
conhecer algum do seu trabalho, e por ter militado na Nova Esquerda universi-
tária.33  

Segundo Richard Hollis, o redesenho que Robin fez do semanário «Peace News», 
– na concepção do qual utilizou as fontes Record Gothic*** (Ludlow) para o cabe-
çalho, e Akzidenz Grotesk medium e bold, para os títulos –, exerceu uma influência 
duradoura em Inglaterra. Ainda de acordo com Hollis, duas décadas depois, esta 
seria ainda notada no redesenho do jornal «The Guardian» (1980), levado a cabo 
por David Hillman, um antigo aluno de Fior da London School of Printing, que é, 
desde 2006, responsável pelo epónimo estúdio David Hillman. O design de Hill-
man, que envolveu uma nova identidade que alterou totalmente o visual do jor-
nal, não só foi premiado, como é visto como tendo revolucionado a forma como 
os jornais eram concebidos do ponto de vista do design  [Fig. 153].34

O redesenho que Robin fez ao grafismo do «Peace News», alterou completamente a 
configuração do jornal que antes era da responsabilidade de um amador. Sobre o 

31 “Britain will not be the same again. The greatest peace march in british history had taken place.” Gene Sharp 
- “Aldermaston it’s only the beginning,” em «Peace News», 11 de Abril de 1958, p.1. Consultar Anexo 
1 - Imagens (Disco1) - [Fig. 6]

32 ERF 11/06/2011.
33 Idem.
34 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 67; Richard 

Hollis, op. cit., p. 171. 
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anterior jornal Fior dizia não ter um design ofensivo e mostrar uma certa ambição, 
parecendo ter ido buscar alguma inspiração a Allen Hutt [Fig. 154].35 

Tal como aconteceu com os trabalhos realizados para actividades políticas, Robin 
não foi remunerado pelo redesenho de «Peace News», que pode ser considerado 
design de autor, na medida em que não tinha um grafismo convencional.36 Ao 
contrário do que se passou com «Socialist Review» e «Cab News», Fior pôde dar 
asas à sua imaginação, dentro de certas limitações económicas e tecnológicas, 
visto que o jornal era ainda impresso em tipografia [Figs. 155 a 158].37 

A transformação dos textos e das imagens numa superfície de impressão com as 
particularidades que um jornal, exige a conversão destes em palavras, linhas e 
colunas que foram meticulosamente estruturadas por Robin. Estes aspectos eram 
depois convertidos em tipos e blocos de metal que implicavam procedimentos 
complexos antes da sua impressão. 

Na altura em que Robin redesenhou «Peace News», os factores a ter em considera-
ção na escolha de uma fonte para um cabeçalho, ou para os títulos de um jornal, 
dependia dos corpos e variantes dos tipos disponíveis. No cabeçalho de «Peace 
News» a fonte escolhida foi a Record Gothic, o nome que a empresa Ludlow dava 
a um redesenho muito aproximado da vulgarmente conhecida fonte News Go-
thic,*** que pertencia a uma série de tipos sem serifas de grande êxito, que Morris 
Fuller Benton desenhou para a fundição American Type Founders (ATF), na pri-
meira década do século XX.38 À parte desses aspectos objectivos, existe também 
o factor subjectividade na escolha de uma fonte para um cabeçalho de um jor-
nal. Porém, essa escolha, no caso de «Peace News», não foi puramente subjectiva, 
pelo menos a ponto de exprimir uma preferência individual, isolada da restante 
personalidade do jornal. O objectivo de Robin, ao escolher esta fonte, era conferir 
ao jornal uma personalidade própria, que foi determinada tendo em conta a 
sua política editorial e o tipo de leitores. Os tipos escolhidos, para utilizar no 
cabeçalho e nos títulos, procuravam, desta forma, expressar essa personalidade, 
e servir o propósito particular do jornal.

Tipos sans serif como o Record Gothic, adequados também a outros propósitos 
como brochuras ou relatórios empresariais, tinham uma elegância particular, que 
Robin não só reconheceu como explorou no cabeçalho de «Peace News». Grande 

35 ERF 11/06/2011.
36 Idem.
37 Consultar mais exemplares no Anexo 1 - Imagens (Disco1) - [Figs. 7 a 10]
38 Lewis blackwell, op. cit., p. 30.
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parte dos jornais ingleses deste período optavam por fontes mais populares, que 
já tinham provado a sua eficiência no design de outros jornais.39 Robin, pelo con-
trário, apostou na inovação e nas particularidades da fonte, nomeadamente na 
sua neutralidade, ingrediente necessário para a promoção de um semanário com 
as características de «Peace News», que liderava o mercado no que dizia respeito 
a publicações similares.

Nos títulos a fonte utilizada foi, como mencionado, a recorrente Akzidenz Grotesk, 
neste projecto utilizada nos corpos 60 e 72. Os dois corpos foram escolhidos de 
forma a permitir alguma flexibilidade no design das diferentes páginas. 

Um jornal deve apresentar-se como um sumário, de modo a atrair a atenção dos 
leitores para as notícias que escolhem ler. Esta estratégia tem de ser desenvolvida 
para os títulos, dentro de medidas fixas e inflexíveis, e a facilidade de leitura deve 
estar implícita nesses valores.40 No caso de «Peace News», denotava-se uma certa 
liberdade no enquadramento e estilo dos títulos. Independentemente desse facto, 
a lógica destes, estava circunscrita a uma grelha fixa e com medidas rigorosas, 
cujo apelo resultava do jogo tipográfico dinâmico, onde o design não se baseava 
apenas numa liberdade ditada pelo capricho e pela a fantasia. A estratégia de 
design assentava firmemente em regras específicas, para os títulos, para os desta-
ques, assim como para as imagens.41 A flexibilidade inerente ao design de «Peace 
News», que tinha em conta as necessidades e os valores dos seus leitores e não 
ideias estereotipadas, ou de moda, só favoreceu a possibilidade do seu conteúdo 
ditar a própria forma.

Outra particularidade dos títulos de «Peace News» era o contraste que a fonte 
produzia, que conferia à totalidade das páginas uma harmoniosa escala de tons 
negros, brancos e cinzentos. O resultado final era apelativo e moderno, sem, con-
tudo, quebrar com a tradição. Apesar desse facto, Fior, argumentava que o design 
de «Peace News» era de uma grande simplicidade, ao contrário dos conteúdos 
políticos expressos, que eram de uma grande intensidade teórica.42

39 Allen Hutt & Bob James, op. cit., p. 64.
40 Idem, p. 58.
41 Existem vários estilos tipográficos para manchetes em uso no mundo, que dependem essencialmente 

do lugar onde se está, e dos argumentos a favor ou contra. Um dos acordos comuns, porém, é que o 
uso exclusivo de caixas-altas está desactualizado, contudo, é universalmente aceite o uso de caixas-
-altas para uma página com um só título, desde que no resto da página se utilizem exclusivamente 
caixas-baixas. Mas o estilo preferido, por consenso, é aquele onde se utilizam apenas caixas-baixas, à 
excepção de na primeira letra. Robin, no contexto de «Peace News», utiliza ambas as opções, sem pre-
juízo algum. 

42 ERF 11/06/2011.
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Para os títulos foi ainda determinado um alinhamento à esquerda que, segundo 
Allen Hutt e Bob James, tinha a particularidade de propiciar melhor leitura.43 
Este era também um tipo de arranjo tipográfico comum na Escola Suíça, que in-
fluenciou bastante os primeiros trabalhos de Robin, e que não era difícil de iden-
tificar, pois nesta altura o Neue Grafik era reconhecido como sendo a referência 
principal no design.44

Ainda hoje existem três estilos tipográficos de referência para títulos: apenas em 
caixa-alta, – como aconteceu com o «The Times» até 1966, em caixa-alta e caixa-
-baixa –, como acontecia nesta altura nos jornais «Observer» e «Sunday Times» 
(um estilo que foi utilizado pela primeira vez em 1917 pelo, já extinto, «New York 
Herald-Tribune» e que se tornou popular), e alternando a caixa-alta e caixa-baixa, 
como acontecia na maioria dos jornais,45 nomeadamente em «Peace News». Uma 
das poderosas recomendações de utilização deste último estilo prendia-se com o 
facto das letras em caixa-baixa serem mais legíveis do que em caixa-alta, e com o 
facto do efeito final resultar mais dinâmico.46

O formato do «Peace News» era o tabloide, e este tinha uma grelha fixa com qua-
tro colunas de texto, com cerca de 45 a 50 caracteres por linha, tal como o seu 
antecessor. Porém, o layout da grelha de Robin tinha uma estrutura que podia 
ser apelidada de assimétrica. Uma estrutura que tinha alguma coisa a ver com o 
visual dos jornais broadsheet de Fleet Street, dos anos 50 e 60, um género distinti-
vo que parecia ter sido exportado para todos os cantos do globo, com variações 
naturalmente.47 A assimetria encontrada em «Peace News» constituiu uma solução 
perfeitamente capaz de estabelecer o delicado equilíbrio que deve existir entre os 
diferentes tipos de notícias. Esta constituiu uma adequada opção que foi alcança-
da através da combinação de elementos contrastantes, como fotografias verticais 
contrapostas a horizontais, e grandes títulos [Fig. 158].

A rubrica intitulada Contents of this week’s issue, que antes da intervenção de Ro-
bin era enquadrada na margem superior esquerda da capa, passou a estar dispos-
ta na base, contribuindo para reforçar a horizontalidade da página [Fig. 155]. A 
vantagem da adopção de uma grelha que privilegia a horizontalidade no design 
de um jornal reside no facto do texto ser arranjado em pequenos blocos, de forma 
a facilitar a leitura, porque a distância entre o final de uma coluna e o início de 
43 Allen Hutt & Bob James, op. cit., p. 73.
44 ERF 11/06/2011. 
45 Allen Hutt - «Newspaper design», op. cit., p. 120.
46 Idem.
47 Allen Hutt & Bob James, op. cit., p. 39.
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outra, é curta suficientemente, para permitir ao leitor saber para onde deslocar a 
visão a seguir, o forçar a transição de um bloco de texto para outro, a meio da fra-
se, e nunca para o fim de um parágrafo, permitindo aos leitores sentirem quando 
acabam uma notícia. E, por fim, colunas de igual comprimento são aconselhadas 
porque permitem gerar mais ritmo, quando o leitor muda de uma coluna de tex-
to para outra.48  Quando se adopta este tipo de layout, como Robin fez no design 
de «Peace News», deve-se ter ainda em que consideração, que um maior número 
de caracteres por linha é recomendado. 

O uso de filetes** para destacar o cabeçalho, pequenas notícias ou publicidade foi 
outra prática comum no design de «Peace News». Com a utilização deste artifício, 
Robin antecipou uma estratégia gráfica que é actualmente utilizada no contexto 
de inúmeros jornais contemporâneos. De acordo com Fior, estes filetes eram uti-
lizados para conferir musicalidade e harmonia à página, ou seja, com uma lógi-
ca diferente da comummente utilizada nos jornais, com o objectivo de permitir 
enquadrar a multiplicidade de notícias. Outro aspecto a destacar nas páginas de 
«Peace News», foi a relação entre mancha de texto e espaço branco (espaço negati-
vo), que era muito mais harmoniosa do que na proposta anterior, também porque 
Robin não teve que justificar cada milímetro de espaço branco, pois tinha por 
detrás uma equipa editorial aberta à inovação e disposta a investir na qualidade. 

Outra particularidade do trabalho realizado em «Peace News», era o facto de mui-
to raramente a fotografia se limitar apenas a ilustrar o texto e, antes pelo con-
trário, ambos se amplificarem um ao outro, fruto de uma associação feliz entre 
partes iguais. Robin afirmava ainda que na paginação das imagens não seguiu 
um padrão rigoroso precisamente por questões estéticas.

A revolução que «Peace News» sofreu em termos de conteúdos em 1961, estendeu-
-se, graças à mão criativa de Robin, ao seu design, caracterizado pelo tratamento 
dinâmico e enfático das notícias, e pelo seu sofisticado escapismo, garantindo a 
este semanário uma circulação nunca antes conseguida por jornais similares em 
Inglaterra. 

48 Idem, pp. 36-37.
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[Fig. 153] Redesenho de The Guardian, David Hillman, 1988 [Fig. 154] Peace News 7 de Julho de 1961, 
designer desconhecido
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[Figs. 155 & 156] Peace News 25 de Maio de 1962, Robin Fior
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[Figs. 157 & 158] Peace News 20 de Junho de 1962, Robin Fior
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7.3.1. O cartaz promocional de Peace News

Para promover o jornal «Peace News», Robin produziu também um cartaz, cujo 
discurso visual revelava de forma clara e inequívoca a mesma influência da pu-
blicidade nova-iorquina, observada nos anúncios que viria a fazer, um ano de-
pois, para a Bewoid (v/ Capítulo 6 [Figs. 99 a 104]), o mesmo pragmatismo e 
economia de meios. Os Estados Unidos eram na altura o centro da publicidade 
mundial, também em parte graças à bagagem levada por muitos artistas grá-
ficos europeus durante o êxodo originado pela Segunda Guerra Mundial. Tal 
resultava também, do seu peculiar sistema de gestão empresarial, que fazia do 
americano o mais audaz e generoso dos clientes de design gráfico, «que com as 
suas características virtudes tornou possível a modernização, a originalidade e a elevação 
da profissionalização de um sector da comunicação (...) dos Estados Unidos, que esteve 
sempre nas mãos da iniciativa privada».49

Num cartaz, o texto, a imagem e a tipografia devem ser entendidos como uma 
mesma e viva entidade. Neste caso específico, cada elemento era integralmente 
conectado em harmonia com o todo, um aspecto que  foi essencial para a exe-
cução da ideia, e que revelava a mesma capacidade de sempre de Robin, para 
manipular os elementos num espaço específico.

Neste cartaz, o discurso visual tem alguma singularidade que advém da aborda-
gem de design que se pode caracterizar como motivada pelo conteúdo e cheia de 
subtilezas ao nível do significado. Como se pode ver pelo facto do «Peace News» 
ter sido fotografado, colocado no centro da imagem junto a outros jornais estran-
geiros similares, de forma a mostrar que estava à altura das publicações congé-
neres e que em território nacional não tinha rivais, funcionando a imagem como 
uma espécie de tropo publicitário.50 

A fotografia foi feita no Soho, com os jornais amontoados uns sobre outros, dis-
postos de forma a ocupar o centro da página, e a cor do fundo – o encarnado – 
seria a mesma que viria utilizar um ano depois no anúncio One less Cook. O texto 
do anúncio, composto na fonte do cabeçalho do jornal dizia: “Todas as sextas-feiras 
na sua loja.”51

49 “con sus características virtudes, la modernización, la originalidad y la elevada profesionalidad de un sector de la 
comunicación [...] que en los Estados Unidos ha estado siempre en manos de la iniciativa privada.” Enric Satué, 
op. cit., p. 263.

50 ERF 11/06/2011.
51 Idem.
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7.4. A proposta de redesenho da folha de rosto do «New Statesman» (1965) 

Nos anos 60, o jornal semanário de esquerda, «New Statesman» fundado em 1913, 
atingiu o seu pico de circulação.52 Na mesma altura Robin desenvolveu a propos-
ta de redesenho em análise que nunca chegou a ser aprovada [Fig. 160]. Entre 
os seus editores, o mais famoso foi o jornalista Kingsley Martin (1897-1969), que 
pertenceu à CND e que editou o jornal entre 1930 e 1960.53

No redesenho desta proposta, que datou de Agosto de 1965, Robin procurou en-
contrar o equilíbrio entre tradição e inovação.54 Com esse intuito utilizou no ca-
beçalho a Clarendon, uma fonte de inspiração vitoriana,** que gozava de grande 
popularidade no uso de cartazes e texto, quando era requerido ênfase na mensa-
gem. Esta foi também uma fonte profusamente utilizada em jornais.

Nesta proposta, que foi também produzida na Shenval Press, Fior utilizou no tex-
to a fonte do jornal, a Ionic,*** que foi desenhada por Chauncey H. Griffith (1879-
1956) e lançada pela Linotype, em 1925. A introdução da Ionic, com tipos con-
trastantes, abertos e com um grande corpo, revolucionou a composição de texto 

52 Dennis Griffiths (edição), op. cit., p. 437.
53 Idem.
54 ERF 15/07/2010.

[Fig. 159] Cartaz de promocional de Peace News, Robin Fior, 1962
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em jornais e deu início à criação de uma série de tipos similares para texto, que 
ficaram conhecidos como “Grupo Legibilidade.”*** A Ionic causou uma tal im-
pressão que, no espaço de dezoito meses, foi imediatamente adoptada por cerca 
de 3000 jornais, nos EUA e na Europa. Esta não era, contudo, perfeita em termos 
de leiturabilidade,** em virtude da sua anormal altura-x,** que obrigava a que o 
seu forte efeito visual tivesse que ser compensado com uma entrelinha maior.55  

O redesenho de uma página de jornal como, por exemplo, a folha de rosto do 
«New Statesman» implica, por parte de um designer, a combinação de novos esti-
los tipográficos (cabeçalhos e títulos), bem como a definição de novos enquadra-
mentos para as imagens, que devem ser estruturados dentro de uma grelha mate-
mática. Um bom planeamento de páginas implica formas distintas e ordem, cuja 
ênfase pode variar. Na proposta de Robin o bom planeamento resultava essen-
cialmente da incorporação de certos factores contrastantes – como o virtuoso uso 
do espaço branco (aspecto encontrado também no redesenho de «Peace News») –, 
rigorosamente enquadrados, de forma a enfatizar a separação vertical das dife-
rentes notícias, o uso de imagens com disposição vertical e o uso de títulos fortes. 
Estes elementos foram enquadrados com rigor matemático segundo uma grelha 
de três colunas de texto, com uma média de cerca de 50 caracteres por linha.

Poder-se-á estabelecer um paralelismo entre a proposta de Robin e uma definição 
antiga, mas ainda utilizada para descrever a folha de rosto de um jornal como 
sendo a montra de uma loja, metáfora que é utilizada para sublinhar a sua im-
portância na captação do seu segmento de público. Porém, desde que os Prémios 
Anuais para o Design de Jornais foram instituídos em Inglaterra, em 1954, os di-
ferentes júris têm chamado a atenção para o facto de certos jornais apostarem na 
concepção de boas primeiras páginas e descuidarem as restantes. Isto para dizer-
mos que a metáfora foi entretanto modificada para «o jornal é como uma loja com 
inúmeras montras».56 O que sublinha a necessidade de imprimir padrões elevados 
a todas as páginas de um jornal. 

Esse aspecto, neste caso específico, ficou por desvendar, uma vez que a interven-
ção de Robin se limitou à primeira página.   

55 Allen Hutt & Bob James, op. cit, p. 55.
56 “a newspaper is like a store with many windows.” Allen Hutt, op. cit., p. 145.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior283

7.5. O design de «The Black Dwarf» (1968) 

Em Maio de 68, ventos promissórios levantaram-se para a esquerda radical. A 
contestação dos estudantes em França, que quase derrubou o governo, teve for-
tes ecos em Londres. Este entusiasmo acabou por se reflectir no semanário de 
novidades «Black Dwarf», com design de Robin e produzido de forma rústica. A 
publicação do primeiro número deste jornal, que teve uma vida curta, coincidiu 
ainda com o final do modernismo tipográfico, apesar de ter sido planeado antes 
destes acontecimentos.57

Com a revolução sofrida pela sociedade nos anos 60 e a forte militância estudan-
til, não parecia completamente absurdo que, juntamente com muitos outros, John 
Lennon cantasse “we were ‘talkin’ ‘bout a revolution,”58 e que, em simultâneo, Robin 

57 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., pp. 67-69.
58 Musicalmente a canção de Lennon – Revolution–, era soberba, mas a sua letra era de alguma forma 

decepcionante para esta nova geração de estudantes, posto que em vez de se identificar com a rebelião 
desta juventude, era hostil a ela. Ele queixava-se sobre as mentes que odeiam. 

Estes sentimentos talvez encaixassem perfeitamente nos anos anteriores, altura em que o movimento hippie 
emergiu, mas a situação social tinha-se alterado e agudizado e, para estes jovens, os versos de Lennon, 
já não faziam assim tanto sentido

Mick Jagger (n. 1943), também, escreveu, na mesma altura Street fighting man uma canção que fazia parte do 
álbum Beggars Banquet, que reflectia também o espírito de rebelião de 1968.

[Fig. 160] Proposta de redesenho do New Statesman, Robin Fior, 1965
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se interrogasse sobre quais os aspectos a ter em consideração na construção de 
uma possível tipografia revolucionária.59

Um precedente óbvio remontava à prática dos designers soviéticos do princípio 
do século e a alguns pioneiros de esquerda europeus dos anos 20, como Paul 
Schuitema* (1897-1973), cujo trabalho foi dado a conhecer aos designers ingleses 
através das revistas Typographica e Neue Grafik. Muitos dos fundadores da tra-
dição da tipografia modernista na Suíça, como Richard Paul Lohse e Max Bill* 
(1908-1994), tal como Robin, eram, politicamente, de esquerda.60

Eram tempos perfeitos para lançar o jornal «Black Dwarf», uma publicação alter-
nativa que foi buscar o seu nome a um jornal radical do século XIX,61 com o qual 
admitiu existir alguma continuidade, visto que numerou o seu primeiro ensaio 
como “Vol. 13 Número 1.”62 

O jornal «Black Dwarf» foi publicado entre Maio de 1968 e 1972 e o seu título foi 
uma sugestão do seu primeiro editor D. A. N. Jones, que acabou por se demitir e 
foi substituído pelo escritor e activista paquistanês Tariq Ali (n. 1943).63 Para além 
de D. A. N. Jones, ajudaram a estabelecer este jornal, escritores, actores, o agente 
literário de escritores de TV e filmes Clive Goodwin (1932-1978), Tariq Ali, os 
escritores David Mercer e Adrian Mitchell (1932-2008), Mo Teitelbaum, e Robin, 
como designer. 64  

O «Black Dwarf» rapidamente se estabeleceu como sendo o jornal do movimento con-
tra a guerra do Vietname e das políticas da Nova Esquerda que se estavam a desen-
volver em torno deste movimento.65 Sob a edição inspirada de Tariq Ali, então um 
proeminente membro da Campanha de Solidariedade para com o Vietname e um for-
midável orador, o jornal tornou-se um órgão de imprensa crítico, feroz e impiedoso.66 

59 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 69. 
60 Idem.
61 O «Black Dwarf» original era um jornal satírico radical, que começou a ser publicado em 1817, em In-

glaterra, por Thomas Jonathan Wooler (1786-1853). Era com os conteúdos provocatórios deste jornal 
que D. A. N. Jones, o primeiro editor do «Black Dwarf» , se identificava. Cf. John Hoyland - “Power to 
the people,” em «The Guardian», Sábado, 15 de Março 2008, p. 25.

62 Idem.
63 Nigel Fountain - «Underground: The London alternative press, 1966-74», p. 68.
64 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London, 1957-1970,” op. cit., p.139.
65 O que começou por ser um protesto contra a guerra do Vietname, rapidamente se expandiu e se con-

verteu numa forma de contestação mais ampla e agressiva, a ponto de se falar numa revolução, onde 
a própria moderna sociedade capitalista foi subitamente posta em causa. Cf. John Hoyland - “Power 
to the people,” op. cit., p. 25.

66 Idem.
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Era suposto o jornal ter uma periodicidade semanal, mas raramente o conseguiu, 
em grande parte porque os impressores se recusavam a imprimi-lo. Banido por 
inúmeros retalhistas, ele dependia essencialmente de voluntários para poder ser 
vendido nas ruas, para além de que frequentemente não havia dinheiro para o 
produzir. Independentemente desse facto, o «Black Dwarf» foi durante algum 
tempo, um brilhante e efectivo porta-voz da rebelião jovem que caracterizou este 
período.67

É importante referirmos, no entanto, que a chamada cultura juvenil deste pe-
ríodo, na qual Robin, então com 33 anos, se vira subitamente imerso, gerava 
um enorme fluxo de dinheiro em Londres. Foi nesta altura que John Stephen 
(1934-2004), conhecido como o rei da Carnaby Street, se tornou uma das figuras 
influentes da moda inglesa, que surgiam restaurantes como os da cadeia Great 
American Disaster (com hambúrgueres e cerveja), e que apareceram as tabelas de 
vendas musicais.68 

Do outro lado desta cenário, ficaram as vítimas, como por exemplo as lojas de 
sopa tradicionais, da antiga Carnaby Street, e o próprio «Black Dwarf», que estava 
seguro na sua tomada de posição no que dizia respeito a esta nova consciência 
juvenil.69

Robin não se limitou a fazer o design de «Black Dwarf», foi também autor de al-
guns dos títulos deste jornal contestatário, que eram decididos nas reuniões do 
conselho editorial. Confessou-nos que, apesar do design de «Black Dwarf» ser de 
uma grande simplicidade, exigia também uma grande capacidade de improvi-
sação, uma vez que era necessário recorrer, regularmente, aos meios tipográficos 
disponíveis.70

Analisemos os exemplares da autoria de Robin Fior:

 «The Black Dwarf» número 0

Esta edição, com apenas uma folha, foi na realidade um ensaio experimental 
intitulado May Day 1968, impresso em tipografia na Goodwin Press, tal como «Pe-
ace News». Composto no formato broadsheet, o seu cabeçalho foi reproduzido em 
gravura a partir da fonte de letra Antique n.º 6, do fundidor Steven Shanks. A 
página dividida em oito colunas anunciava “Birth of a small dark stranger,” “Why 
67 Ibidem.
68 Frank Lipsius - “London underground,” em «The Nation». August 27, 1973, p. 157.
69 Idem.
70 ERF 15/07/2010. 
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The Black Dwarf,” um editorial não assinado, intitulado “Workers, students, intel-
lectuals” e uma carta dirigida ao jornal «The Times», que nunca foi publicada. O 
artigo “Birth of a small dark stranger” era ilustrado com uma fotografia do alemão 
Frank Habicht (n. 1938), – à qual Robin optou por recortar o fundo –, de uma 
mulher negra que vestia um casaco modesto com uma bandeira vietcongue na 
mão e um capacete de polícia na cabeça, que simbolizava que o protesto contra 
a guerra do Vietname se intensificava [Fig. 161].71

No verso deste ensaio experimental, aparecia um artigo intitulado “Who is Enoch 
Powell?,” ilustrado com uma fotomontagem, do político, escritor e soldado bri-
tânico Enoch Powell (1912-1998), que aparecia aqui com um chapéu de general 
Nazi, impresso em alto-contraste, ocupando quase a totalidade da página.72 A 
associação entre Powell e o nazismo, era a resposta do «Black Dwarf», ao discurso 
sectário e racista proferido em Abril de 1968, onde se manifestava contra a imi-
gração dos países da Commonwealth [Fig. 162]. 

 De «(The) Black Dwarf» número 1

Por razões de ordem económica, o formato de «Black Dwarf» número 1, – que 
teve uma tiragem de 20.000 exemplares –, foi reduzido de broadsheet para tabloide. 
Neste processo de redução, também o título do jornal se alterou. O “The” foi su-
primido passando apenas a chamar-se “Black Dwarf.” No exemplar que se seguiu, 
a publicação voltou ao seu título original.73  

Apesar do «Black Dwarf» ter sido uma publicação produzida com parcos recursos 
técnicos e financeiros, nomeadamente no que dizia respeito às fontes tipográfi-
cas, – Robin utilizava apenas os tipos disponíveis na gráfica –, este número teve 8 
páginas e a capa foi impressa a duas cores, preto e vermelho. O título do editorial 
“Whe shall fight, We will win Paris London Rome Berlin,” da autoria de Tariq Ali, 
foi composto com letras de madeira, e foi ilustrado com uma fotografia a preto 
e branco, – com o fundo recortado –, dos jovens estudantes triunfantes, junto à 
estátua Léon de Belfort, em França, que comemora a heróica resistência de Belfort 
durante a guerra franco prussiana de 1870 e 1871, e que aparecia aqui como um 
símbolo da liberdade conquistada pelo Maio de 68 [Fig. 163].74

Nas páginas centrais deste exemplar, o título principal, “On the barricades a new 

71 Robin Fior - “Recollections of designing and politics in London,” op. cit., p. 139.
72 Idem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
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movemente is born PARIS CITY OF HOPE,” estendia-se ao longo das duas páginas 
e um dos seus subtítulos, “Theory turned sideways,” foi enquadrado na vertical, 
um artifício gráfico que Robin iria utilizar com alguma recorrência em Portugal, 
no contexto do jornal «Esquerda Socialista». O artigo principal era ilustrado com 
seis fotografias, duas das quais com o fundo recortado, uma subtileza já obser-
vada no contexto da revista International Socialism. Numa das fotografias sem 
fundo existia um poste que foi enquadrado com grande mestria entre as colunas 
de texto, e cuja verticalidade perturbava indiscutivelmente a horizontalidade do 
jornal. O prolongamento da verticalidade e horizontalidade das fotografias era 
outra estratégia gráfica da praxis de Robin, que podemos observar em incontáveis 
exemplos, e que conferia a esta uma grande força expressiva [Fig. 164]. 

Na última página de «Black Dwarf» número 1, aparecia um artigo sobre Che Gue-
vara (1928-1967). Este artigo nasceu na sequência de um cartaz que Fior concebeu 
para o realizador italiano Francesco Rossi, para requisitar pessoas para um cas-
ting de um filme que realizou sobre Che, do qual não existem imagens. O título 
do artigo foi também composto com letras de madeira [Fig. 165].75

 De «The Black Dwarf» número 2

Em «The Black Dwarf» número 2 (novamente com formato broadsheet), a fórmula 
gráfica remete a sua inspiração à estética funcional do movimento holandês De 
Stijl (1917-31). Foi a segunda vez, no seu trabalho, que Robin fez invocação a 
esta estética, a primeira foi no contexto do catálogo «54-64 Painting & Sculture of 
a Decade». 

O título “Students the new revolutionary vanguard,” composto com letras de ma-
deira Gill Sans, contou também com a mente inspirada de Robin [Fig. 166]. Ape-
sar de ter deixado perplexos os marxistas da velha guarda, o seu entusiástico 
encorajamento e os restantes títulos do jornal, incentivaram as massas a realizar 
manifestações e ocupações de espaços em Colchester, Hull, Brighton, Coventry e 
na London School of Economics.76

Os três exemplares apresentados do jornal «Black Dwarf», os únicos cujo design 
foi da responsabilidade de Robin, tinham um estilo gráfico muito eclético, que 
contrastava nitidamente com o design dos restantes jornais analisados anterior-
mente, que obedeciam a uma grelha estrutural rígida e formal. Prova disso mes-
mo era a forma como o número de colunas variava de edição para edição, e o 

75 ERF 15/07/2010.
76 John Hoyland - “Power to the people,” op. cit. p. 25.
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estilo e as fontes de página para página. Tal deveu-se ao facto de «Black Dwarf» 
ser uma publicação alternativa, fora do escopo da imprensa institucional, o que, 
apesar das limitações, permitiu a Robin alguma flexibilidade em termos criativos. 

Robin também não foi remunerado para fazer o design de «Black Dwarf», mas 
participou neste projecto porque se identificava com os seus conteúdos políticos. 
Rapidamente, no entanto, iria desistir da sua participação, por razões de ordem 
política, mas sobretudo por não concordar com o modus operandi do jornal, aca-
bando por abandonar a publicação, ao fim de 3, dos 30 números publicados deste 
jornal.77

 

77 ERF 15/07/2010.

[Figs. 161 & 162] The Black Dwarf 0, 15 de Maio de 1968, Robin 
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[Figs. 163 a 165] Black Dwarf 1, 1 de Junho de 1968, Robin Fior
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7.5.1. O convite para uma festa na redacção de «Black Dwarf» 

Para além de ter paginado a publicação, Robin concebeu também um convite 
para uma festa que teve lugar na redacção do «Black Dwarf». O convite que criou, 
foi construído de modo a caber, – quando dobrado –, num envelope DL. Este foi 
impresso sobre papel rugoso, de cor, em tipografia, na Goodwin Press, que tam-
bém imprimia o jornal. Neste convite, Fior utilizou igualmente tipos condensa-
dos de madeira e, entre as palavras “Black Dwarf Revolution Party” e “Send me,” 
existia um borrão de tinta que sugeria o acto de rasgar o papel, de o destacar 
em duas partes. A expressão “Send me” era ainda utilizada em sentido figurado, 
neste contexto ela queria dizer “passa a palavra,” ou “espalha a novidade,” ideia 
enfatizada pelo uso da pontuação.

Produzir design com parcos meios e recursos técnicos, como sucedeu neste caso 
específico e noutros trabalhos analisados anteriormente, pode ter dado origem 
ao que Richard Hollis chamava de grafica povera. Um tipo de grafismo que pode 
até sugerir à primeira vista amadorismo, mas que é sustentado por fortes con-
vicções sociais. Este tipo de grafismo ao qual Fior iria retornar algumas vezes, ao 
longo de três décadas, contrastava com um design mais polido, que podia suge-
rir poder, dinheiro e autoridade. Mas o efeito de imprimir em tipografia, sobre 
papéis baratos e utilizando tipos de madeira, tinha também as suas particulari-
dades estéticas, e denunciava, no caso específico de Robin, o gosto por designers 
como Willem Sandberg. Este tipo de estética, que Fior utilizou para tornar as suas 

[Fig. 166] The Black Dwarf 2, 5 de Julho de 1968, Robin Fior
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mensagens mais abertas e acessíveis era, no entanto, comum internacionalmente 
entre os designers marxistas, mesmo na Suíça, onde alguns reagiram aos acaba-
mentos técnicos luxuosos, que consideravam um desperdício material e humano 
da sociedade capitalista, praticando um grafismo impreciso.78 

7.6. O redesenho das páginas “de artigos de fundo” de «The Guardian» (1968) 

O jornal «The Guardian», apareceu, originalmente, como «The Manchester Guar-
dian», a 5 de Maio de 1821. Foi fundado e editado inicialmente por John Edward 
Taylor (1791-1844), a quem sucedeu, John Edward Taylor Júnior (1830-1905), que 
em 1855, converteu o jornal, até então de periodicidade quinzenal, em diário. Em 
1959, o título do jornal passou a «The Guardian», e desde 1961 é publicado em 

78 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 70.

[Fig. 167] Convite, Robin Fior, 1962
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Londres.79 Em 1967, o jornalista Peter Preston (n. 1938), que havia sido educado 
em Oxford, tornou-se editor do «Guardian», e em 1968, foi promovido a “features 
editor,”80 convidando Robin, que nessa altura gozava de uma grande reputação 
como designer, para redesenhar as páginas pelas quais se tinha tornado respon-
sável.81

Peter Preston, um espírito iluminado, que se tornou editor-chefe do jornal em 
1975, foi o grande responsável por dar ao «The Guardian», nos anos 70 e 80, um 
novo arranjo gráfico, mesmo sabendo que agia contra a vontade dos seus leitores 
habituais. O «Guardian», era, e continua a ser, um digno representante da causa 
liberal,82 num mundo, agora largamente desprovido desta influência, e ao mesmo 
tempo, uma fonte de literacia e, por vezes, de divertimento.83

Muitos jornais ingleses, com um excelente design, utilizavam nesta altura o 
mesmo grafismo ao longo de todas as páginas (notícias, desporto e artigos de 
fundo),84 mas este não era o caso de «The Guardian», pelo menos, não no que dizia 
respeito às páginas com artigos de fundo, da responsabilidade de Peter Preston.

Nestas páginas, os títulos eram de grande importância, porque podiam ser tra-
tados com maior liberdade do que nas páginas de notícias convencionais, assim 
como as imagens que também eram utilizadas com maior flexibilidade. A lógica 
de design destas páginas, devia ter em consideração que a liberdade e a flexibili-
dade referidas, exigiam como contrapartida, grande disciplina e precisão no seu 
planeamento. Estes aspectos são observáveis nas páginas que Robin concebeu 
para «The Guardian», onde, apesar da aparente simplicidade, se pode observar 
que existia um meticuloso trabalho de planeamento. 

Nos anos 30, antes do advento da fotocomposição, era comum utilizar-se nas pá-
ginas com artigos de fundo dos jornais, texto ligeiramente mais condensado do 
que o utilizado nas páginas de notícias convencionais, de modo a que houvesse 
mais espaço branco entre as colunas, e de modo a criar um traço distintivo entre 
os dois tipos de páginas. Um estratégia gráfica que acabou por ser abandonada, 

79 Dennis Griffiths (edição), op. cit., p. 280.
80 Entenda-se por “features editor,” o editor responsável pelas features pages (páginas com artigos de fun-

do), como se chamavam antes dos jornais estarem divididos em suplementos.
81 ERF 12/07/2010.
82 Todos os jornais ingleses têm por detrás uma mensagem política, apesar de alguns serem mais subtis 

do que outros, na transmissão dessa mensagem. Cf. Vic Giles - “Newspaper design and its impact,” 
em «The Encyclopedia of the British press 1422-1992», p. 661.

83 Idem, p. 662.
84 Allen Hutt & Bob James, op. cit., p. 110.
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em virtude de se ter percebido que a grande diferença que existia entre estas 
páginas e as de notícias convencionais, residia na maneira como eram lidas, pelo 
que as estratégias de diferenciação deveriam estar concentradas no enquadra-
mento dos títulos e das ilustrações, e não em questões meramente formais.85

Os tipos utilizados nos títulos das páginas com artigos de fundo, deviam assim, 
ser diferentes dos usados nas páginas de notícias e de desporto. A selecção de 
uma determinada família, devia implicar também uma boa variação de pesos, 
desde medium, a bold e heavy. Esta abordagem podia, por sua vez, ser simples ou 
complexa, tendo em consideração os recursos e as necessidades de cada jornal.

No design das páginas com artigos de fundo de «The Guardian», Robin utilizou 
para os títulos a Cooper black,*** uma fonte romana extra-bold, criada pelo designer 
de tipos americano Oswald Bruce Cooper (1879-1940) em 1921, e lançada pela 
Barnhart Brothers & Spindler em 1922. Fior escolheu esta fonte porque era densa 
e forte, e por assim poder ser enquadrada na tradição jornalística inglesa [Figs. 
168 a 171]. Este tipo contrastava nitidamente com o cinzento da mancha de texto, 
e Robin optou por o utilizar de uma forma centrada e, pontualmente, alinhado à 
esquerda. A fonte do texto era a do próprio jornal, a Ionic, que à excepção do jor-
nal «The Times», que utilizava a Times New Roman, era utilizada por grande parte 
dos jornais de grande circulação.

No design deste tipo de páginas, havia ainda que ter em consideração que não se 
devia utilizar um repertório tipográfico com muitas variações de tipos, porque 
tal diversidade podia causar um certo embaraço. Um jornal que utilizava meia 
dúzia de fontes distintas para as páginas com artigos de fundo e para os diferen-
tes tipos de páginas, podia correr o risco do seu design final resultar confuso, em 
vez de contrastado. Este tipo de procedimento tinha as suas origens no passado, 
quando nas salas de composição se escolhiam apenas alguns tamanhos de um 
largo número de fontes, em vez de uma família com uma grande variedade de 
estilos. Robin teve o cuidado de escolher uma única fonte, que variava de corpo, 
de modo a produzir um padrão regular.

Aumentar o tamanho e o número de fotografias86 por página, foi uma das preocu-
pações de Robin no design das páginas com artigos de fundo de «The Guardian». 
Para Fior, modernidade significava também uma melhor, mais contrastante e mais 

85 Idem, p. 114.
86 A ilustração foi sempre uma parte fundamental no design das páginas dos jornais. Inicialmente utili-

zavam-se xilogravuras, que eram, regra geral, utilizadas mais do que uma vez para ilustrar situações 
diversas. Cf. Brian Lake - «British newspaper - a history and a guide for collectors», p. 151.
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forte integração entre texto e imagem. Com essa finalidade aumentou a dimensão 
das fotografias e privilegiou, mais uma vez, a acentuação da sua verticalidade e 
horizontalidade. Agrupou com mais frequência essas mesmas fotografias, que 
enquadrava de forma variável à largura das colunas e que combinou algumas 
vezes com ilustrações desenhadas. A mancha cinzenta do texto tornou-se menos 
densa e o efeito visual final mais expressivo e, sobretudo, mais atractivo para os 
leitores [Figs. 168 a 171].

Contrariamente ao que aconteceu com o «Black Dwar»f, de «The Guardian» tinha 
uma grelha estrutural rígida e definida, com seis colunas de texto. Mas a expe-
riência de fazer jornais, tinha mostrado a Robin que era preciso contrariar a ten-
dência do jornal para produzir textos demasiado longos e pouco documentados 
visualmente. Foi com este intuito que privilegiou a escala das imagens, que se 
tornaram dominantes relativamente aos títulos.87

Robin confessou-nos, pouco antes de falecer, que existiu alguma resistência à sua 
proposta entre os restantes designers do jornal, provavelmente porque vir de al-
guém que não fazia parte dos quadros da publicação. Admitia também, ter leva-
do algum tempo a adaptar-se e não ter tido tempo, nos três meses que trabalhou 
para «The Guardian»,88 para racionalizar devidamente o design destas páginas, o 
que, na sua opinião, David Hillman viria a conseguir nos anos 80, com o recurso 
à tecnologia digital.89

87 ERF 12/07/2010.
88 Nesta altura as discussões sobre design no contexto das escolas de arte eram um dado adquirido e 

empolado, e Peter Preston sugeriu a Robin que escrevesse uma carta ao editor de «The Guardian» a ex-
pressar o seu interesse pelo assunto, o que Fior Fez. Como recompensa Robin recebeu um convite para 
participar num debate na Birmingham School of Art, onde fez um discurso sectário exigindo a separação 
do design da hegemonia das belas artes. Inúmeros jovens se levantaram em total discordância e, só 
Stuart Hall, que também estava presente, conseguiu com as suas sábias palavras acalmar os ânimos 
dos jovens indignados. ERF 12/07/2010.

89 Idem.
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[Figs. 168 a 171] Páginas de «The Guardian» , Maio e Junho de 1968, Robin Fior
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7.7. A relação entre forma e conteúdo no design de Robin Fior para actividades 
jornalísticas

«O design gráfico de um jornal não é um fim em si mesmo». Estas foram as palavras 
de Allen Hutt, uma autoridade em matéria de design de jornais em Inglaterra, 
na abertura de «Newspaper design», publicado em 1967. A sua mensagem foi tão 
pertinente na altura como continua a ser nos dias de hoje.90 Ainda segundo Allen 
Hutt e Bob James, em «Newspaper design today - a manual for professionals», no de-
sign de jornais, as palavras são o conteúdo, e a tipografia é o meio através do qual 
se expressa esse mesmo conteúdo.91 

Segundo os mesmos autores existe, no entanto, algum perigo no design de jor-
nais, de se sobrestimar ou subestimar o valor da paginação, nomeadamente por 
parte dos designers que definem um padrão de design ao qual tentam subjugar 
o conteúdo, ou por parte daqueles que acreditam que apesar do design ser pobre 
as pessoas vão ler o conteúdo da mesma maneira. Deve existir uma ligação entre 
forma e conteúdo, um associação de partes iguais, que deve ter como ponto de 
partida o conteúdo, e depois a sua adequada apresentação.92

Allen Hutt e Bob James referem ainda, na obra acima mencionada que o jornalista 
e tipógrafo, Harold Evans (n. 1928), – editor do Sunday Times entre 1967 e 1981 –, 
no Livro V do seu manual intitulado «Editing and Design», escreveu que: 

O que é importante para o futuro do design de jornais [...] é entender realmente o 
que fazemos. Se formos capazes de tal, podemos, então, explorar energicamente as 
influências favoráveis, minimizar as adversas, e ignorar as transitórias. O essencial 
é perceber que o design é parte do jornalismo. O design não é decoração. É comuni-
cação.93 

90 “The graphic design of a newspaper is not a thing in itself.” Allen Hutt, op. cit., p. 1. 
91 Allen Hutt & Bob James, op. cit., p. 9. 
92 Esta é certamente a inferência comum que se pode tirar dos pontos de vista daqueles, que no século 

XX, mais influenciaram o mundo do design de jornais. Stanley Morison expressava forçosamente este 
ponto de vista, na última frase do seu magistral trabalho sobre a evolução da tipografia nos jornais 
Ingleses, «The English Newspaper 1622-1932», onde pode entender-se que comunidade irá beneficiar 
inquestionavelmente, se homens de saber, estenderem os seus interesses a ponto de garantirem, aos 
jornais Ingleses, a mesma tranquilidade, exactidão, claridade e facilidade de leitura, que os livros in-
gleses alcançaram. 

93 “What is important for the future of newspaper design [...] is that we should understand what we are trying to 
do. If we can, we will be able energetically to exploit the favourable influences, minimise the adverse, and discount 
the transitory. And the very first essential is to realize that design is part of journalism. Design is not decoration. 
It is communication.” Harold Evans apud Allen Hutt & Bob James, p. 10.   
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O bom designer para Robin, da mesma forma que o bom escritor, era permeável 
às influências externas e recolhia um pouco de cada uma delas, conferindo con-
tudo ao material recolhido um toque pessoal muito próprio, um estilo distintivo 
e único, como acontecia no design de Fior para actividades jornalísticas, onde era 
muito difícil discernir influências.

Para Robin, o design, da mesma forma que o jornalismo, consistia em facilitar 
conteúdos, ou seja, os designers não organizavam apenas formas, pelo contrário, 
organizavam conteúdos, o que implicava entre outras coisas, a correcta integra-
ção de texto e imagem e a calibragem do espaço que essa mesma informação ia 
ocupar, de modo a garantir que toda a informação era incluída, praticando aquilo 
que apelidava de retórica gráfica.94

Para além de que, como designer politicamente empenhado, no final dos anos 
50, e durante praticamente todos os anos 60, Fior procurou sempre encontrar um 
idioma gráfico que servisse as mensagens mais ou menos radicais que tinha de 
transmitir, e que sustentasse a sua prática profissional. Fruto do seu autodidac-
tismo, era ainda desinibido nas suas eclécticas experiências, nomeadamente no 
design das várias publicações da imprensa escrita que concebeu.95 

94 ERF 11/07/2010.
95 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 66.
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Capítulo 8 
A Penguin, as incursões de Robin Fior 
no design de livros, na direcção 
criativa de duas reputadas editoras 
e a vinda para Protugal
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Nota introdutória

Este capítulo iniciou-se com uma reflexão sobre o papel da Penguin na melhoria 
dos padrões de design de livros em Inglaterra, e a análise de duas capas que 
Robin Fior produziu para esta editora, que tem estado sempre na vanguarda em 
matéria de design editorial. Neste capítulo, dedicado exclusivamente à activida-
de de Fior como designer editorial, analisaram-se alguns livros produzidos por 
ele, na qualidade de designer independente. Pretendeu-se que os livros escolhi-
dos para analisar reflectissem a forma de Robin trabalhar nesta área, onde viria 
mais tarde a especializar-se, e onde revelou sempre um grande domínio gráfico.

Em 1969 Robin abandonou a sua condição de designer independente, e come-
çou a trabalhar como director criativo de duas importantes editoras, uma delas 
com filiações políticas com a esquerda marxista independente para a qual Fior já 
tinha trabalhado no início da sua carreira. A apresentação de ambas as editoras e 
a análise de algum material produzido para elas por Robin, constituiu a segunda 
parte deste capítulo, que terminou com um balanço da actividade de Fior como 
designer em Inglaterra, tendo em vista levar a compreender os aspectos que mar-
cavam as suas ideias, caracterizavam a sua praxis e determinavam o seu papel 
neste país, nomeadamente em relação a outros protagonistas desta actividade. 
Procurámos depois justificar de forma breve os factores que motivaram o desig-
ner a vir trabalhar para Portugal, onde acabaria por se estabelecer.
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8.1. O papel da Penguin Books na melhoria dos padrões de design de livros em 
Inglaterra

Foi no início dos anos 60, na qualidade de designer independente, que Robin fez 
as suas primeiras incursões no design de livros. Desde o princípio desta década, a 
Inglaterra deixara de ser uma cultura eminentemente literária, tornando-se cada 
vez mais visual. O aparecimento de revistas, que combinavam a qualidade do 
jornalismo com páginas com excelente design eram um reflexo dessa alteração. 
Neste contexto, a editora Penguin continuava a inovar nas capas dos seus livros 
brochados, que combinavam uma grande e atractiva variedade gráfica, com uma 
identidade visual consistente.1 É sobre esta editora que nos iremos debruçar de 
seguida, uma vez que as suas capas inovadoras contribuíram para uma mudança 
radical na produção de livros em Inglaterra.2 

A Penguin foi fundada por Allen Lane* (1902-1970), em 1935, e foi a primeira 
companhia a ter sucesso com a venda de livros de capa mole, em Inglaterra. Este 
tipo de livros permitiram que um largo segmento da sociedade tivesse acesso a 
literatura e ficção popular de qualidade, dado que as edições impressas correntes 
eram demasiado caras.3  

Os primeiros títulos da Penguin apareceram numa altura em que os papéis 
do designer, do director de arte e do impressor ainda não eram claramente 
diferenciados. A divisão horizontal tripartida das capas, que perdurou durante 
anos, bem como o logótipo original da editora, foram concebidos por Edward 
Young* (1913-2003), que foi o primeiro director de arte da companhia. A utiliza-
ção de diferentes cores para identificar as várias temáticas, foi outro aspecto que 
sobreviveu do design original.4

No design inicial destas capas foram utilizados tipos populares na altura, como o 
Bodoni ultra bold, usado para identificar a editora, e o Gill Sans, utilizado na parte 
central das capas e na lombada, para os nomes da obra e do autor. O preço, o de 
um maço com dez cigarros, foi impresso na sobrecapa, que era exactamente igual 
à capa.5

1 “Publishing interviews: Derek Birdsall, Pearce Marchbank, Katy Hepburn, Neville Brody,” em Rick 
Poynor (edição), op. cit., p. 49.

2 David Lambert - “Wolfgang Foges and the new illustrated book in Britain: Adprint, Rathbone Books, 
and Aldus Books,” em «Typography Papers 8», p. 114. 

3 PENGUIN BOOKS - Company history [consult. 12 Junho 2011]. Disponível em <URL: http://www.
penguin.co.uk/static/cs/uk/0/aboutus/aboutpenguin_companyhistory.html.

4 Phil Baines - «Penguin by design a cover story 1935-2005», p. 19.
5 Idem.
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A primeira grande renovação dos padrões tipográficos e do layout das capas da 
Penguin coube, no entanto, a Jan Tschichold, que começou a trabalhar para a edi-
tora em 1947. Nesta altura, Tschichold, tinha-se afastado da Nova Tipografia e 
trabalhava de uma forma clássica, utilizando tipos com serifas e arranjos de texto 
centrados.6 Foi este trabalho que chamou a atenção de Oliver Simon e de Allen 
Lane. Este último descreveu Tschichold como «um homem moderado com um carác-
ter inflexível».7

Com pouca consistência entre as centenas de títulos produzidos por inúmeros 
designers diferentes, Tschichold estabeleceu linhas autoritárias – cimentadas na 
sua pequena brochura de quatro páginas intitulada Penguin Composition Rules – 
de forma a garantir a qualidade em cada capa, deixando uma marca indelével na 
indústria editorial.8

Tschichold teve ainda tempo para fazer o design de muitas capas. Com o seu 
trabalho contribuiu para elevar o nível estético do mercado de livros brochados, 
trazendo à fruição dos leitores, a visão que ele tinha para esta editora. Tschichold 
escreveu mais tarde: 

Nós não precisamos de livros pretensiosos para os abastados, nós precisamos de 
livros vulgares realmente bem feitos.9

Apesar da Penguin ter utilizado um número muito limitado de tipos durante os 
seus primeiros anos, sob a direcção de Tschichold a editora usou um largo núme-
ro de fontes, disponíveis graças ao trabalho de Stanley Morison na Monotype.10 
Mas o trabalho de Tschichold na Penguin durou pouco tempo, uma vez que em 
1949 decidiu regressar à Suíça, tendo recomendado Hans Schmoller (1916-1985), 
que trabalhava na Curwen Press, como seu sucessor.11

Foi essencialmente como designer de texto que Hans Schmoller deixou a sua  
marca na editora. No vigésimo-primeiro aniversário da Penguin, a «Printing Re-
view» sumarizou as conquistas de Schmoller:

[Ele] basicamente pegou nas principais características do estilo de Tschichold, e 
aperfeiçoou-as ao acrescentar subtilezas e refinamentos. A severidade do presente 

6 Stephen J. Eskilson, op. cit., p. 301,
7 “a mild man with an inflexible character.” Allen Lane apud Phil Baines, op. cit, p. 50.
8 Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit - «Graphic design referenced a visual guide to the language, applications, 

and history of graphic design», op. cit., p. 140.
9 “We do not need pretentious books for the wealthy, we need more really well-made ordinary books.” Jan Tschi-

chold apud Stephen J. Eskilson, op. cit., p. 303.
10 Idem.
11 Phil Baines, op. cit., p. 51.
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estilo da Penguin é amplamente admirada, especialmente por aqueles que compre-
endem a profundidade das qualidades alcançadas.12

Apesar do design de livros em Inglaterra ter beneficiado grandemente com o 
trabalho destes dois designers alemães – Tschichold e Schmoller –, o estilo dos 
livros ingleses tinha pouco em comum com os livros que se faziam no continen-
te.13 O trabalho realizado nos anos 50, em matéria de design de livros, começava, 
no entanto, a demonstrar  detalhes meticulosos e o desenvolvimento de grelhas 
mais sofisticadas. Para além de que, à medida que as bases filosóficas do moder-
nismo se estabeleciam, também aumentavam as oportunidades para os designers 
desenvolverem livros como uma maior integração entre imagem e narrativa. Esta 
era uma tendência que já se verificava, desde os anos 20, na Alemanha e na Ho-
landa. Só nos anos 40, em Inglaterra, o design de livros começou a ser desenvol-
vido tendo como ponto de partida necessidades práticas e funcionais e a revelar 
preocupações com a relação entre espaço, estrutura, lógica, assimetria, alinha-
mentos, grelhas, pureza e simplicidade.14

No princípio dos anos 50, os textos nos livros da Penguin alcançaram padrões ti-
pográficos nunca antes conseguidos por nenhuma outra editora de livros brocha-
dos em Inglaterra, mas as suas capas, em comparação, pareciam desactualizadas. 
Apesar da sua grelha horizontal tripartida ser agora reconhecida como um clás-
sico, as suas capas não respondiam à crescente competição entre editoras, uma 
vez que uma maior diferenciação visual poderia ser positiva.15 Mas Schmoller, 
não era o tipo de designer capaz de produzir o tipo de capa activa que era agora 
necessária, nem de estabelecer a estrutura capaz de conter o tipo de ilustração 
necessária para competir no mercado de então.16

Coube a John Curtis (1928-2005), em 1956, a tarefa de desempenhar um papel ac-
tivo no design das capas da editora. Fotografias com imagens vibrantes começa-
ram a ser cada vez mais utilizadas, conduzindo a experiências envolvendo ilus-
trações impressas a quatro cores. A pedido de Schmoller também Abram Games 
se tornou director de arte da editora, em 1956. Games, – que era conhecido pelos 
cartazes que desenvolvera para o Ministério da Informação durante a guerra e 

12 “[He] substantially took over the main features of Tshichold’s style and then brought it to a close perfection by 
additional subtleties and refinements. The dryness and severity of the present Penguin manner is widely admi-
red, especially by those who understand the depth of skill and taste which go to achieve it.” Hans Schmoller 
apud Phil Baines, pp. 51-52.

13 Alan Batram - «Making books design in British publishing since 1945», p. 10.
14 Idem, p.11.
15 Phil Baines, op. cit., p. 52.
16 Idem, p. 53.
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por ter produzido o símbolo do Festival of Britain –, inseriu o logótipo da Penguin 
num  rectângulo colorido, e enquadrou o nome do autor e da obra, impressos a 
preto em Gill Sans bold e extra heavy, numa faixa branca na parte de cima da capa, 
deixando o resto do espaço para a ilustração. O uso da cor nas imagens foi aban-
donado dois anos mais tarde.17

Durante os dois anos seguintes, John Curtis continuou a ser o director de arte das 
capas que, com a sua participação, se tornaram menos dependentes de fórmulas 
existentes, para além de que começou a requisitar, para desenvolver estas capas, 
designers independentes, como Alan Fletcher e Herbert Spencer, que passaram a 
utilizar com mais frequência a fotografia e uma tipografia mais dinâmica.18

Durante os anos 60, o desenvolvimento de novos métodos de composição de tex-
to e impressão permitiram mudanças radicais nas capas da Penguin. O uso das 
novas tecnologias de fotocomposição e impressão offset, fizeram ainda reduzir os 
custos de produção e como era mais fácil imprimir texto e imagem, a integração 
destes elementos tornou-se mais acessível.19

Em 1961, Germano Facetti começou a trabalhar a tempo integral como director 
de arte das capas da Penguin. A sua abordagem ao design nesta editora era ca-
racterizada por ser fortemente cerebral, e o seu papel foi tornar os títulos, que 
cresciam agora ao ritmo de 70 por mês, mais actuais, ao mesmo tempo que man-
tinham alguma continuidade. O impacto do seu trabalho residiu basicamente na 
mudança que imprimiu às capas, onde utilizava com mais recorrência a ilustra-
ção, a colagem e a fotografia. A primeira série a sofrer uma grande revisão, a do 
Crime, era identificada pela a cor verde. Facetti convidou três designers – Derek 
Birsall, Brian Sewell e Romek Marber (que nunca haviam trabalhado para a Pen-
guin) – a desenvolver uma nova proposta para esta série. E, a solução escolhida 
foi a de Marber, que ficou conhecida como a “Grelha de Marber.”20

Facetti reconheceu imediatamente a vantagem desta grelha e convidou Romek 
Marber a desenhar capas para a editora.21 Richard Hollis, Derek Birdsall, Edwin 
Taylor, Bruce Robertson e o próprio Robin foram também convidados a produ-
zir capas. A “Grelha de Marber,” para além de ser utilizada na série do Crime, 
acabou por ser depois usada nas capas de ficção, nos Pelicans,22 e ocasionalmente 

17 Richard Hollis, op. cit., p. 174.
18 Phil Baines, op. cit., p. 53.
19 Idem, pp. 96-97.
20 Idem, p. 98.
21 Richard Hollis, op. cit., p. 174.
22 Allen Lane expandiu as publicações da Penguin ao editar o livro «The intelligent Woman’s guide to socia-
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aplicada aos clássicos modernos da Penguin. Outras séries apareceram também 
com variantes desta grelha.

Parte do sucesso da abordagem de Facetti, residiu na escolha de novos designers. 
Todos os mencionados eram um pouco mais jovens que Facetti e estavam no 
início das suas carreiras, que podiam ser descritas ainda como abordagens não 
doutrinárias e flexíveis do modernismo.23

As capas da Penguin continuaram sempre a evoluir, e a adaptar-se às novas cir-
cunstâncias, razão pela qual, podemos afirmar que o design foi sempre uma pre-
ocupação central da editora, após 70 anos de história. No início, o design foi 
importante para dar identidade aos seus livros, e depois, tornou-se essencial para 
sobreviver num mercado competitivo – actualmente a editora continua a cumprir 
estes dois papéis. O sucesso do design das capas da Penguin é difícil de quanti-
ficar, mas esta utilizou sempre os melhores designers, ilustradores e fotógrafos 
disponíveis, para conferir às suas capas um design forte e atractivo para os lei-
tores. A situação não é diferente actualmente, dado que os directores de arte e 
designers que trabalham actualmente na editora procuram manter a sua distinta 
tradição.24 Desde a criação do seu primeiro livro brochado em 1935, as capas da 
Penguin tornaram-se uma parte integrante da cultura britânica e da história do 
seu design editorial.25

8.1.1. As duas capas para a Penguin 

A grande referência cultural na juventude de Robin era a Penguin, para a qual 
veio a conceber duas capas, dentro da distinta tradição de Facetti, e de acordo 
com as prescrições da “Grelha de Marber.”26 

Analisemos essas capas:

«Ethics» (Pelican philosophy series no. A293), do filósofo Patrick Horace No-
well-Smith (1961) e «A Short History of the World» de H. G. Wells27 (1963) 

lism and capitalism», de George Bernard Shaw, sob a designação de Pelican Books, uma série publicada 
com o objectivo de educar os leitores em vez de entreter. Esta série foi descontinuada em 1984.

23 Phil Baines, op. cit., p. 99.
24 Idem, p. 224.
25 Robin Kinross - «Unjustified texts perspectives on typography», p. 181.
26 ERF 13/09/2010.
27 Este livro consiste num trabalho de história não-ficcional, publicado, pela primeira vez, em 1922, pela 

The Bodley Head, e editado até à data corrente mais de uma dezena de vezes. 
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Foi depois de reconhecer as possibilidades da “Grelha de Marber,” para provi-
denciar às séries unidade e espaço para a ilustração, que Germano Facetti a come-
çou a utilizar como base para os títulos de ficção e os Pelicans.28 Os títulos da Peli-
can, da responsabilidade de Robin, foram concebidos de acordo com esta grelha, 
onde o quarto superior era dividido em três partes distintas, onde encaixavam, 
por ordem decrescente, o símbolo e a série, o título do livro e o autor. Fior, que 
conhecera Romek Marber pouco antes destes projectos e através de Desmond Je-
ffery, utilizou também, como estipulado pelo designer, a fonte Standard da Inter-
type (uma versão da Akzindenz Grotesk da Berthold). Marber utilizava esta fonte há 
vários anos e preferia as suas curvas e os seus diferentes pesos aos da Helvetica, 
que começava nesta altura a ser utilizada em Inglaterra.

Para desenhar grande parte dos títulos da Pelican, Facetti contratou designers em 
vez dos convencionais ilustradores. Alguns deles haviam recebido a sua primeira 
encomenda durante o tempo de John Curtis, altura em que a fotografia e outras 
abordagens começaram a caracterizar as capas. A qualidade gráfica destes títulos 
da Pelican, tornou-se tão boa quanto a da série Crime e demonstrou a força do 
design original de Marber.29

As imagens utilizadas por Marber, que eram enquadradas na parte inferior das 
capas, não eram interpretações literais das obras, e a abordagem de Robin nas 
suas capas não foi diferente, dado que utilizou ilustrações geométricas [Figs. 172 
& 173].30 

As ilustrações utilizadas nas capas de Fior, revelavam ser mais uma identidade 
de autor do que uma interpretação rigorosamente dependente do conteúdo dos 
livros, atitude que não era comum, mesmo nos projectos iniciais de Robin. Foi, 
no entanto, na ilustração que pôde inovar, pois a “Grelha de Marber” regulava a 
construção destes projectos. 

Segundo Richard Hollis, apesar das ideias serem originais, o trabalho artístico 
resultou bastante insatisfatório, achando ainda que Robin poderia ter utilizado o 
seu background cultural para produzir umas capas mais sofisticadas.31 

28 Phil Baines, op. cit., p. 103.
29 Idem.
30 ERF/09/2010.
31 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
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8.2. O livro «Four Hancock scripts for television» para a editora André Deutsch

A editora André Deutsch, foi fundada por André Deutsch (1917-200) em 1951. Este 
pertenceu a um tipo de editores que existiram e, ocasionalmente floresceram, 
antes dos computadores tomarem o comando – numa altura em que os editores 
eram empresários com imaginação, procurando qualidade, orgulhosos da influ-
ência e longevidade das suas descobertas e exultantes da sorte de estarem asso-
ciados a um génio.32 

Foi para esta editora, que se tornara especialista na publicação de biografias e 
livros sobre história e arte, que Robin fez, em 1961, o design do livro «Four Han-
cock scripts for television», da autoria de Alan Simpson (n. 1929) e Ray Galton (n. 
1930), dois famosos argumentistas ingleses, que se conheceram em 1948 [Figs. 
174 a 177].

Analisemos as características do design deste livro: 

Com o formato 20,6 x 19,2 cm, a capa deste livro, impressa a duas cores – preto 
e azul – tinha um discurso visual um pouco diferente da dos livros que tivemos 
oportunidade de analisar. Isso deveu-se à especificidade do livro, visto o seu con-
teúdo tratar de textos para televisão. Em virtude desse facto Robin optou por en-
quadrar nesta capa, uma fotografia do actor e comediante inglês Tony Hancock 

32 THE GUARDIAN - André Deutsch [12 Julho 2011]. Disponível em <URL: http://www.guardian.
co.uk/books/2000/apr/12/news.obituaries.

[Figs. 172 & 173] Capas para Livros (1961 & 1963), Penguin, Robin Fior
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(1924-1968), numa forma semelhante a um ecrân de televisão, à qual sobrepôs o 
nome da personalidade em questão, que foi composto em caixa-alta na fonte Grot 
n.º 9 (da Stephenson Blake) [Fig. 174].33

O interior do livro, impresso a preto e branco, foi composto na fonte Plantin, e o 
texto distribuído por duas colunas. As entradas dos capítulos foram assinaladas 
com fotografias de Hancock que ocupavam as duas páginas, e os títulos foram, 
igualmente, compostos em Grot n.º 9. O enquadramento das fotografias era diver-
sificado, com imagens em planos médios e aproximados, tal como nos enquadra-
mentos televisivos. Apareciam ainda imagens, onde o fundo foi retirado, apesar 
do recorte feito às imagens não ser da melhor qualidade. Para além de que, os 
diferentes enquadramentos das fotografias, extremamente dinâmicos, conferiam 
ainda a este livro uma certa qualidade cinética [Figs. 175 a 177]. 

A qualidade visual das páginas respondia plenamente às exigências do design 
editorial à época e deixava vislumbrar a trajectória profissional que Robin iria ter 
neste campo alguns anos depois. 

Este livro foi impresso na prestigiada Curwen Press, que fora fundada pelo Rever-
endo John Curwen (1816-1880) em 1863, onde trabalhou, antes de Robin utilizar 
os seus serviços, Oliver Simon, que deu uma contribuição significativa para a 
desenvolvimento da tipografia em Inglaterra.

33 ERF 02/08/2010.
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[Figs. 174 a 177] Capa e páginas interiores de Four Hancock scripts for television, Robin Fior, 1961
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8.3. A capa do livro «Angela Davis: If they come in the morning» da Orbach & 
Chambers

Na qualidade de designer independente, Robin fez também a capa para um livro 
intitulado «Angela Davis: If they come in the morning...», editado pela Orbach & 
Chambers, em 1971. Angela Davis (n. 1944) é uma professora e filósofa socialista 
americana, que alcançou notoriedade mundial na década de 1970, como membro 
do Partido Comunista e dos Panteras Negras e que, pela sua militância contra a 
discriminação social e racial nos Estados Unidos, foi alvo de um dos mais polé-
micos e famosos julgamentos criminais da história recente americana. 

Para além da capa do livro, Robin concebeu também o cartaz que anunciava o 
seu lançamento, onde recorreu à fotomontagem, um artifício que utilizou inú-
meras vezes nesta altura, na qualidade de director criativo de duas importantes 
editoras inglesas.

Neste cartaz aparecia o braço de uma mulher negra com o punho cerrado, como 
símbolo de luta e resistência, que segurava o livro de Angela Davis, cujo design 
era também de Fior. A fonte utilizada nos dois meios gráficos foi a Franklin Gothic 
condensada e ambos foram impressos a duas cores [Fig. 178].

O estilo visual da capa e do cartaz parecem-nos uma solução que estava em per-
feita sintonia com projectos anteriores de Fior e que era baseada numa praxis de 
eficácia, onde o conteúdo social e político eram o ponto de partida, para a cons-
trução da ideia gráfica.

 

[Fig. 178] Cartaz e capa de livro, Robin Fior,  1971
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8.4. A direcção criativa da editora Thomas Nelson & Sons

A editora Thomas Nelson foi fundada na Escócia em 1798, por Thomas Nelson. 
Esta era originariamente uma livraria que vendia livros religiosos em segunda 
mão, e que a dada altura começou a publicar reimpressões de escritores puri-
tanos. À medida que o século XIX progredia, a Thomas Nelson começou então a 
publicar livros novos e cada vez menos livros religiosos, até que em 1881, apenas 
6% do total de livros publicados eram religiosos. Desde então, até 1968, a edito-
ra especializou-se em produzir literatura popular, livros para crianças, Bíblias, 
trabalhos religiosos e textos educacionais. A Thomas Nelson foi ainda a primeira 
editora de Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930).34 

Robin trabalhou como profissional independente até se tornar director criativo 
na Thomas Nelson & Sons (1969-1972). Esta editora, tinha-se especializado então 
na publicação livros gerais e educacionais, e ficava no n.º 36 da Park Street, em 
Londres. Nesta altura, a Thomas Nelson & Sons era também propriedade da The 
Thomson Corporation, um grande grupo de informação, que a tinha adquirido.35  

Foi o director de produção da editora, Jonathan Iglesias, que tinha conhecido 
pessoalmente Robin no contexto de Peace News, quem sugeriu que o contratas-
sem para a função de director criativo de cinco departamentos distintos: quatro 
didácticos, onde se produziam livros para o ensino primário, secundário e supe-
rior em Inglaterra, e para o ensino primário e secundário destinados aos países 
da Commonwealth, e, outro de livros de âmbito geral (como por exemplo, patri-
mónio ou culinária). A função de Robin era definir as estratégias de design para 
os diferentes livros, e assegurar que estes eram executados pelos designers pelos 
quais era responsável, dentro dos prazos estabelecidos. A dificuldade em dar por 
concluídos os seus projectos, em virtude do seu perfeccionismo, foi um obstácu-
lo que Fior teve que ultrapassar no contexto do trabalho que realizou para esta 
editora.

Quando Robin começou a trabalhar na Thomas Nelson & Sons, encarava o design 
da mesma forma que os seus colegas e mentores mais próximos, isto é, como 
uma actividade de responsabilidade social. Os postulados de First Things first, 
estavam bem vivos para Fior, que tinha perfeita consciência que esta não era uma 
34 SCOTTISH ARCHIVE OF PRINT AND PUBLISHING HISTORY RECORDS - Thomas Nelson & Sons: 

spreading the printed word [Consult. 17 Agosto 2012]. Disponível em <URL: http://www.sapphire.
ac.uk/exhib.htm

35 Idem.
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crença partilhada por toda a gente.36 Com esta filosofia de trabalho, contribuiu 
para expandir o repertório visual e conferir um novo teor significativo às aventu-
ras editoriais protagonizadas pela editora. 

Analisemos alguns dos trabalhos produzidos para esta editora:

         O livro «Biology a Functional Aproach» (1971) 

Foi Robin quem definiu as estratégias de design para o livro «Biology a Functional 
Aproach», uma publicação didáctica que se destinava aos alunos dos 11.º e 12.º 
anos que queriam seguir biologia, medicina ou agricultura no ensino superior. 
Este livro constituiu para Fior uma experiência de design muito agradável, pelas 
suas imagens e em virtude do autor dos seus conteúdos ser extremamente orga-
nizado, um aspecto que ajudou a alcançar bons resultados [Figs. 179 a 181].37 

O design estabelecido para este livro incluiu a capa, a grelha, as especificações 
tipográficas e a normalização das ilustrações, que depois foi paginado por Ken 
Campbell, que fora aluno de Fior e de Richard Hollis na London School of Printing, 
e que Robin contratara para trabalhar na editora. A qualidade das ilustrações do 
livro, da autoria da Colin Rattray and associates, foi outro factor determinante que 
ajudou a conferir uma maior qualidade visual ao livro. 

Na capa do livro, aparecia uma fotografia ampliada do modelo inicial de ADN, 
da autoria de Morris Wilkins, que se estendia da capa à contracapa, com variação 
de cor  na lombada [Fig. 179]. Por sua vez, na folha de rosto foi colocada uma 
fotografia ampliada, a preto e branco, da agregação de células do fungo dedictyos-
telium, que ocupava todo o spread [Fig. 180]. 

A fonte utilizada na paginação deste livro foi a Plantin, que era utilizada na folha 
de rosto e nos títulos dos capítulos em corpo 36. Nos subtítulos esta fonte era 
utilizada na sua versão de versaletes.** Robin teve que aprender a espacejar op-
ticamente versaletes, um artifício gráfico que não fazia parte do seu vocabulário 
modernista de então [Fig. 181].38 

O texto do livro foi composto, numa máquina de fotocomposição chamada Pho-
ton.** À excepção da capa de «Biology a Functional Aproach», que foi reproduzida 

36 ERF 10/03/2009.
37 ERF 12/07/2010.
38 Idem.
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a duas cores, o miolo foi impresso a preto e branco, porque a reprodução a cores 
era ainda um processo relativamente dispendioso. Este livro foi impresso em In-
glaterra, na gráfica Cox and Wyman Ltd..

           Os livros «Descartes philosophical writing»s & «The making of sociology 2 Deve-
lopments»  (Nelson’s University Paperbacks) (1971) 

No contexto da Thomas Nelson & Sons, Robin definiu também as estratégias de 
design para uma colecção intitulada Nelson’s University Paperbacks, para a qual 
desenvolveu também  o logótipo.39

A capa de «Descartes philosophical writings», era ilustrada com uma reprodução 
de um retrato do filósofo e matemático francês – René Descartes (1596-1650) –, 
à qual Fior sobrepôs dois eixos distintos (x e y), que pretendiam representar o 
cartesianismo. Esta capa foi impressa a duas cores, preto e castanho, e a fonte 
utilizada foi a Helvetica [Fig. 182].40

Para «The making of sociology 2 Developments», Robin utilizou uma fotomontagem, 
onde sobrepôs imagens de nove pioneiros da sociologia. A qualidade do recorte 
das imagens não era a melhor. Esta capa foi impressa a duas cores, preto e verde, 
e a fonte utilizada foi a Akzidenz Grotesk [Fig. 183].

Quando saiu da Thomas Nelson & Sons, em 1972, Robin ofereceu o seu lugar a Ri-
chard Hollis, deixando-lhe alguns exemplares semi-paginados. Para Fior, Hollis, 
desenvolveu no contexto desta editora um trabalho muito melhor do que o seu. 
Isso é, no entanto, certamente discutível, dado que projectos desenvolvidos por 
Robin se caracterizavam por combinar boas escolhas tipográficas, padrões exi-
gentes de impressão, legibilidade, estruturas e ilustrações úteis e compreensivas, 
isto é, um trabalho editorial consistente e rico em detalhes visuais. Em virtude 
destes aspectos, a formulação teórica e visual geral, que caracterizava a praxis de 
Robin conquistou a aceitação do quadro editorial da Thomas Nelson & Sons.

39 Ibidem
40 Ibidem.
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[Figs. 179 a 181] Capa, folha de rosto e páginas interiores de livro, Robin Fior, 1971
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8.5. Na direcção gráfica da Pluto Press

A Pluto Press é uma editora radical, progressista e independente, sediada em Lon-
dres, que se especializou na publicação de livros progressistas e críticos na área 
da política e das ciências sociais. Esta autodenomina-se uma das editoras radicais 
mais importantes do mundo, e publicou autores como Noam Chomsky (n. 1928), 
John Pilger (n. 1939), Susan George (n. 1950), Eduardo Galeano (n. 1940) e Van-
dana Shiva (n. 1952). As suas publicações são distribuídas nos EUA, pela Palgrave 
Macmillan, uma editora académica internacional.41

A Pluto Press foi fundada em 1969 por Richard Kuper, professor universitário de 
política internacional na Universidade de Hertfordshire, activista sindical, editor 
socialista e agricultor biológico. Esta editora estabeleceu-se como veículo edito-
rial do grupo International Socialists, precursor do Socialist Workers Party. Michael 
Kidron, juntou-se à Pluto Press em 1972, quando ainda era uma pequena editora, 

41 «Articles on Socialist Workers Party (Britain)», op. cit., p. 10.

[Figs. 182 & 183] Nelson’s University Paperbacks, Robin Fior, 1971
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juntamente com a sua mulher Nina, na qualidade de gestora, e ajudaram a fazer 
dela uma das casas de edição socialistas mais influentes da sua altura. Em 1979, a 
editora rompeu com a sua filiação política e tornou-se independente.42

Na mesma altura em que trabalhava para a Thomas Nelson & Sons, Robin tornou-
-se também director criativo da Pluto Press (1970-72), onde foi responsável pelo 
design não só do símbolo (que ainda hoje é o mesmo), mas também por uma série 
de livros e das suas capas [Figs. 189 a 191]. A escolha de Robin para exercer esta 
função, onde voltou a colaborar com Michael Kidron, deveu-se à sua indiscutível 
reputação como designer inovador no campo das actividades políticas, mas tam-
bém a questões de amizade e camaradagem.43 

No trabalho que desenvolveu para a Pluto Press, Robin transportou consigo a 
disciplina de trabalho adquirida na Thomas Nelson & Sons. Os projectos editoriais 
de ambas as companhias eram, porém, muito diferentes, para além de que os 
responsáveis editoriais na Pluto Press eram mais abertos à inovação. Apesar da 
diferença entre os projectos, os resultados práticos do trabalho de Robin, foram 
bem sucedidos em ambas as situações, porque ao longo de toda a sua carreira 
como designer, Fior procurou sempre experimentar novas soluções e ultrapassar 
as fronteiras da actividade gráfica.44 

O símbolo da Pluto Press – cuja arte-final não foi da autoria de Robin – consistia 
em duas letras “P,” enquadradas de forma simétrica, cujo ponto de partida foi a 
letra “P” da fonte Franklin Gothic. As duas letras, foram depois dispostas de for-
ma simétrica, e redesenhadas em perspectiva. E, a cor do símbolo, o encarnado, 
resultou, naturalmente, de questões de ordem política [Fig. 184].45 Existiam ain-
da, afinidades em termos estilísticos e formais entre este símbolo da Pluto Press, 
e o símbolo da D&AD, uma vez que em ambos as letras foram enquadradas em 
perspectiva (v/ Capítulo 5 [Fig. 60]).

A editora contratava também designers em regime freelance e Robin orientava os 
projectos. Passaram pela Pluto Press, depois de Fior, Richard Hollis e David King.

Analisemos algumas das capas produzidas para esta editora:

 O livro «Antonio Gramsci An introduction to his thought» (1970) 

42 Idem, pp. 10-11.
43 ERF 12/07/2010.
44 Idem.
45 Ibidem.
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A capa deste livro foi feita sob a orientação de Robin, por um designer de que se 
desconhece o nome, e foi um dos primeiros trabalhos desenvolvidos no contexto 
desta editora. 

Na capa do livro, da autoria de A. Pozzolini, aparecia uma fotografia de Antó-
nio Gramsci (1891-1937), um político comunista e antifascista italiano. A sobre-
posição do título, a azul, sobre o fundo vermelho resultava, electrizante, e Fior 
admitiu em entrevista que, noutra altura não teria feito a capa daquela forma tão 
exuberante. Esta capa foi impressa a 4 cores, e a fonte utilizada foi a Grot n.º 9 (da 
Stephenson Blake) [Fig. 185].46 

Na contracapa do livro aparecia ainda uma fotografia de arquivo, da ocupação 
de uma fábrica em Itália em 1892, impressa a azul sobre fundo branco [Fig. 186].

    O livro «Lenin’s Moscow» (1971) 

A capa do livro «Lenin’s Moscow», da autoria de Alfred Rosmer, foi ilustrada com 
uma fotomontagem de uma fotografia de arquivo, de uma praça em Moscovo, 
onde revoltosos ostentavam bandeiras, à qual foi sobreposta uma fotografia de 
Lenine, em primeiro plano. A estrutura dialéctica era clássica e de uma grande 
simplicidade [Figs. 187 & 188].

Na construção dos elementos tipográficos, impressos com caracteres de madeira 
em tipos condensados, Robin utilizou um artifício gráfico – uma excentricidade 
–, que consistia na supressão do apóstrofo, que não resultou nem estrutural nem 
graficamente.

    O livro «Rosa Luxemburg» (1972) 

Este livro, da autoria de P. Frolich, contava a história da filósofa e economista 
marxista, Rosa Luxemburgo (1871-1919), que depois da sua morte adquiriu o es-
tatuto de mártir, tanto para os marxistas quanto para os sociais-democratas. Na 
sua capa aparecia uma fotomontagem, de uma fotografia de uma manifestação 
de camponeses em Berlim sobreposta pela imagem de Rosa Luxemburgo, em 
primeiro plano [Figs. 189 & 190]. 

A fonte utilizada no título foi a Block*** (da Berthold), que Robin utilizou algumas 
vezes ao longo da sua carreira. Na contracapa, Fior utilizou um artifício gráfico, 
recorrente na sua praxis, que era a rotação do texto, que aparecia enquadrado na 

46 Ibidem.
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vertical. Este artifício, segundo Robin, ia também buscar alguma inspiração a Il 
Pleut, um dos mais conhecidos poemas de Guillaume Apollinaire (1880–1918), 
onde ele enquadrava o texto obliquamente.47

Tanto a capa de «Lenin’s Moscow», como a de «Rosa Luxemburg», exemplificavam 
a forma como Robin trabalhava em termos gerais.48 

 O livro «Preparing for Power» (1972) 

A capa deste livro, da autoria de John Thomas Murphy, foi ilustrada com uma 
imagem de um orador que se dirigia ao público. Esta imagem foi depois sobre-
posta por um excerto de texto, enquadrado na vertical, tirado da página n.º 23 da 
edição original deste livro de 1934 [Fig. 191]. 

A fotografia, de arquivo, foi ampliada e enquadrada de modo a prolongar-se até 
meio da contracapa, onde foi cortada de forma pouco convencional. Robin já ti-
nha utilizado esta estratégia em algumas capas de International Socialism. O título 
do livro foi composto em Antique (Monotype), na sua versão itálica, e tal como 
na praxis construtivista foi enquadrado obliquamente. Esta capa exemplificava 
aquilo que pode ser considerado uma relação dinâmica entre figura e fundo, em 
diálogo. Contrariamente aos exemplos apresentados anteriormente, este livro foi 
encadernado com capa dura, num papel texturado, e impresso a quatro cores.49

Grande parte das metáforas encontradas para representar as capas dos livros da 
Pluto Press, revelavam um repertório iconográfico em conformidade com as pre-
tensões ideológicas de Robin, que constituíram sempre o motor de acção princi-
pal da sua estratégia gráfica política.

47 Ibidem.
48 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
49 ERF 12/07/2010.

[Fig. 184] Símbolo da Pluto Press, Robin Fior, 1970
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[Figs. 185 & 186] Capa e contracapa, Pluto Press, Robin Fior, 1970

[Figs. 187 & 188] Capa e contracapa, Pluto Press, Robin Fior, 1971
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[Figs. 189 & 190] Capa e contracapa, Pluto Press, Robin Fior, 1972

[Fig. 191] Capa e contracapa, Pluto Press, Robin Fior, 1972
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8.6. O balanço da actividade como designer em Inglaterra e a vinda para 
Portugal

Foi na sequência de ter trabalhado para as duas editoras referidas e de ter desis-
tido de dar aulas no Ravensbourne College of Art and Design, que Robin decidiu 
abandonar Inglaterra. Fê-lo em 1973, num período que não foi o mais forte do 
design inglês, cuja actividade ficou comprometida devido à crise do petróleo de 
1973, um pouco à semelhança do que aconteceu também com o design português.

Ao design inglês, da primeira década de 70, faltou a vitalidade, a inteligência e a 
sensibilidade que marcou o melhor trabalho dos anos 60, uma vez que a simples 
ideia gráfica, que parecia constituir a chave para a eficiente comunicação contem-
porânea, se tornou uma fórmula excessivamente determinista.

No entanto, Robin não rompeu radicalmente com Inglaterra. Fior continuou a 
produzir trabalho para empresas inglesas, além de que o seu trabalho gráfico 
continuou presente em designers como, Ken Garland, Richard Hollis, David 
King, entre outros que, tal como ele, tinham começado a trabalhar na década de 
50. Robin, tal como estes designers, contribuiu também com a sua abordagem 
gráfica para a modernização do design inglês e para a consolidação da profissão 
de designer gráfico.

A sua atitude renovadora em relação ao design, a sua tipologia iconográfica pró-
pria, a sua habilidade na fabricação de ideias e produtos de consumo – culturais, 
comerciais e industriais –, a sua atitude exclusiva em relação às questões políticas, 
que caracterizavam a sua praxis gráfica, comportavam características suficien-
temente distintas, com que soube conquistar o respeito dos inovadores colegas 
ingleses e também de alguns pares estrangeiros. Uma prova disso mesmo foi o 
facto do seu trabalho ter vivido em inúmeras publicações de outros países como 
a revista Projekt (Varsóvia), a On (Barcelona 1975), a Gráfica (São Paulo 1978), e ter 
estado representado em algumas exposições estrangeiras. 

Apesar de inicialmente o seu trabalho ser caracterizado por matizes de inspira-
ção construtivista, suíça e americana, é justo assinalar a sua posterior singular 
personalidade, complementada pela sua tentativa de contribuir para uma defini-
tiva modernização da actividade que, até pouco antes de emergir como designer, 
se tinha produzido dentro de padrões excessivamente espontâneos.

Através da actividade no ensino, as ideias e praxis de Robin, que ultrapassavam as 
fronteiras das convenções institucionais que caracterizavam o design no período de 
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finais de 60 e princípios de 70, foram depois disseminadas também entre outros 
protagonistas e aplicadas em meios, por alguns designers movidos pelas mesmas 
convicções ideológicas. Um reflexo dessa indiscutível influência foi visível no de-
sign político de David King ou no redesenho do jornal «The Guardian» de David 
Hillman, que foram ambos alunos de Fior, o que demonstra a importância do 
papel de Fior no desenvolvimento e homologação do design inglês.
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Parte II 
Portugal (1973-2012)
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Capítulo 1 
O design gráfico e o seu ensino 
nos anos 60 e 70, no período 
que antecedeu a vinda de Robin Fior 
para Portugal
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Nota introdutória

A revisitação do meio gráfico, do pensamento teórico e dos modos de formação 
na área do design, no período que antecedeu a chegada de Robin Fior a Portugal, 
constituiu o corpus de reflexão neste capítulo. Pretendeu-se demonstrar que foi 
por esta altura, que o design nacional começou a emergir da sua insularidade e 
pequenez e a afirmar-se como uma actividade profissional por direito próprio, 
tendo sido as primeiras exposições de design português contribuições funda-
mentais para que isso acontecesse.

A crescente industrialização que se verificou a partir dos anos 60 e o consumismo 
que daí decorreu foram factores determinantes para aproximar o design portu-
guês de uma abordagem contemporânea, protagonizada, por exemplo, por pio-
neiros como Sebastião Rodrigues* (1929-1997).

Neste capítulo, referiu-se ainda o papel de algumas organizações cimeiras na 
afirmação do design português, e das instituições pioneiras no ensino desta ac-
tividade, que contribuíram para conferir uma retórica própria ao design gráfico 
nacional, que personalidades como Robin Fior viriam a legitimar.
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1.1. Das artes gráficas ao design gráfico

Foi a partir dos anos 60 que as artes gráficas deram lugar ao aparecimento de 
uma nova disciplina em Portugal, o design gráfico. Refira-se, no entanto, que até 
esta década, se assistiu a uma enorme proliferação de nomes que faziam refer-
ência a esta actividade profissional. Entre essas designações, houve uma que foi 
dominante até meados de 50 – em relação com as actividades desenvolvidas pelo 
Estado Novo, sob a égide do SPN/SNI1 – a de artistas-decoradores,2 que incorpo-
rava artistas gráficos, artistas plásticos, decoradores, desenhadores, entre outros. 

Os anos do pós-guerra tinham trazido consigo um sentimento de esperança, em 
virtude da queda das ditaduras na Europa, que se traduziu em Portugal por uma 
crescente contestação ao regime. Esta contestação veio sobretudo da parte dos 
sectores mais esclarecidos, que procuraram a todo o custo substituir a estrutura 
rural dominante, por uma clara política de industrialização. Estes factores acaba-
ram naturalmente por estimular o aparecimento e o desenvolvimento do design.3 

Mas, só muito lentamente o design veio a ganhar forma como disciplina, em par-
te devido à insuficiência dessa mesma política industrial, cuja ineficácia se deveu 
de forma inequívoca ao autismo e inércia dos próprios industriais portugueses. 
Estes foram, até bastante tarde, incapazes de reconhecer a importância desta nova 
actividade, além de que a sua política assente no princípio que o crescimento do 
sector industrial conduziria, só por si, ao desenvolvimento económico global do 
país, não tardou a revelar-se ineficaz.4

Em Portugal a alteração profunda das estruturas da economia só aconteceu du-
rante anos 50 e 60. Esta foi impulsionada também, em certa medida, pela estraté-
gia económica do Estado Novo, encetada após a Segunda Guerra Mundial, que 
procurou, enquadrar os objectivos da política económica nos então chamados 
Planos de Fomento Nacional. Estes constituíram na realidade o elemento deto-
nador desta evolução significativa, visto que promoveram, em obediência às ten-
dências gerais do capitalismo europeu, as condições que vieram proporcionar 
um acentuado crescimento do sector industrial nacional.5

1 Organismo responsável pela propaganda do regime de Oliveira Salazar (1889-1970).
2 Esta expressão era utilizada então para designar a actividade associada à decoração de exposições e 

interiores. Era usada para designar o trabalho dos protodesigners, aqueles que foram designers antes 
desta actividade se chamar assim em Portugal.

3 Ana Tostões - “Desenho contemporâneo e obra global: Arquitectura e design nos anos 50,” em «O 
tempo do design», p. 58. 

4 Rui Afonso dos Santos - “O design e a decoração em Portugal, 1900-1994”, em «História da arte 
portuguesa», p. 484.  

5 Fernando Rosas - «História de Portugal, o Estado Novo», p. 450.
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O surgimento do design no nosso país esteve, numa primeira fase, associado à 
decoração de exposições e interiores, nomeadamente às exigências e necessidades 
do SPN/SNI, um pouco à semelhança do que aconteceu em Inglaterra, onde esta 
actividade teve igualmente início com o reconhecimento de que se tratava de 
uma disciplina de natureza projectual diferente das artes plásticas e da arquitec-
tura. Em Portugal, este novo conceito emergente foi inclusivamente impulsiona-
do pela famosa Campanha do bom gosto, encetada pelo Estado Novo e «divulgada 
igualmente na rubrica com maior regularidade da primeira série (1941-1949) da revista 
Panorama. Esta campanha dedicava-se também, às artes gráficas e à publicidade – a pri-
meira entendida como arte necessária à propaganda – fazendo-se ainda a apologia do saber 
necessário à prática destas actividades com qualidade e bom gosto».6 

O conceito de design, seria depois impulsionado pelo crescimento da industria-
lização e também das técnicas publicitárias, em franca expansão desde o nasci-
mento da cultura de consumo de bens e objectos. Foi a partir desse momento que 
esta actividade passou a ser vista, como a própria Campanha do bom gosto o tinha 
antecipado e demonstrado, como algo útil que servia para produzir beleza e bem 
estar. Noção que se aplicaria a breve trecho a objectos mais pequenos, como aque-
les que fazem parte do actual campo de acção do design gráfico, como livros, 
cartazes, brochuras, convites, desdobráveis, identidade corporativa, sinalética, e 
outros.7 

O design gráfico começou a ser entendido, a partir desta altura, não como uma 
actividade que podia ser exercida por qualquer indivíduo minimamente habili-
doso, mas sim como resultado de um processo integrado, que implicava na sua 
formulação um uso consciente da tipografia e da imagem, ou por outras pala-
vras, a integração consciente e informada da tipografia e imagem ao serviço da 
comunicação de produtos, serviços e ideias.8

Os profissionais envolvidos neste processo, levaram a cabo uma série de inicia-
tivas cuja justificação funcional residiu, à semelhança do que aconteceu nos res-
tantes países da Europa e nos Estados Unidos, na disciplina racionalizada pela 
Bauhaus, nos propósitos da Nova Tipografia e nas novas possibilidades da foto-
grafia. Dessas personalidades destacaram-se, em particular, no campo do design 

6 Para saber mais sobre esta campanha consultar: Cândida Teresa Pais Ruivo Pires - «As artes gráficas 
na cultura nacionalista do Estado Novo Português, pensar, projectar, fazer [revista Panorama, primeira série, 
1941-1949]» (texto policopiado). Tese de doutoramento, Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa, 2010, pp. 147-148.

7 Maria João Bom - «O (tipo)grafismo de Sebastião Rodrigues» (texto policopiado), pp. 32-35. 
8 Idem. 
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gráfico, Victor Palla* (1922-2006) e Sebastião Rodrigues. Tais iniciativas, também 
só foram possíveis, graças à crescente abertura do país às influências externas, 
que proporcionaram uma conjuntura político-económica favorável à assimilação 
de ideias novas, tanto por parte dos designers, como das instituições públicas, 
como do próprio público.9

Foi, portanto, a partir dos anos 60 que a indústria portuguesa deu realmente os 
seus primeiros sinais de mudança, no que referia à aceitação desta nova activida-
de. A própria indústria gráfica assistiu nessa década à introdução de uma série 
de novas tecnologias de composição e impressão, entre elas a litografia offset 
que, pelas facilidades que comportava, acabou por alterar de forma substancial 
as relações entre o designer e o processo industrial. Estas tecnologias permitiram 
igualmente a realização de um conjunto de novas experiências gráficas, a partir 
das quais esta nova actividade se tornou uma presença contínua na cultura visual 
contemporânea portuguesa. A expansão e diversificação do design pode ser pre-
cisamente apreendida a partir de uma avaliação justa desses resultados, que têm 
vindo a alterar substancialmente as mentalidades e o universo criativo e mental 
no ocidente, dado que a enorme evolução que sofreram, permitiu que se tornas-
sem, no universo cultural actual, influências poderosas.10

1.2. A emersão do fenómeno do design em Portugal

Em Lisboa, em 1960, foi criado o Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial (mais 
tarde designado Núcleo de Design Industrial) no Instituto Nacional de Investigação 
Industrial (INII), cuja preocupação fundamental foi afirmar o papel do design a 
nível institucional. Este núcleo foi criado por iniciativa do engenheiro António 
de Magalhães Ramalho, que dirigia então o INII, e a sua direcção foi entregue 
por um curto período de tempo ao arquitecto Teixeira Guerra. Mas foi sob a di-
recção actuante de Maria Helena Matos (n. 1924), até 1976, que reuniu em seu 
redor uma nova geração de designers, como Alda Rosa (n. 1936), Cristina Reis (n. 
1945), Conceição Espinho (n. 1946), Margarida d’Orey (n. 1947) e Regina Andra-
de (n. 1952), que este núcleo promoveu uma série de eventos que tiveram, pela 
primeira vez, alguns resultados visíveis em território nacional.11 Finalmente em 
Portugal começou a falar-se de design fora de um grupo restrito de pessoas.12

9 Idem, pp. 35-36. 
10 Idem, p. 37.
11 Ana Tostões & João Paulo Martins, “A Construção do Design em Portugal: de  1960 à revolução de 

Abril de 1974,” em «O Tempo do Design», op. cit., p. 66.
12 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», p. 54. 
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O Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial chegou inclusivamente a apresentar ao 
público os seus propósitos, nomeadamente, na Feira das Indústrias, em 1960 e 
1962, e, foi ainda responsável pela organização da Iª Quinzena de Estética Industrial, 
realizada no Palácio Foz em 1965. Nesta, foram colocadas em confronto, as mais 
reputadas experiências portuguesas com o design industrial internacional, a par 
de uma exposição que reuniu objectos nacionais e estrangeiros (da Inglaterra, 
França, Itália e Finlândia). A Iª Quinzena de Estética Industrial contou ainda com a 
presença de uma série de técnicos provenientes das mais remotas origens, entre 
eles: Henri Vienot (engenheiro, director da revista Design Industrie e do atelier 
Technès, e vice-presidente do Institut d’Esthétique Industrielle de Paris); Madini-
-Moretti (arquitecto e professor da Escola de Arquitectura de Milão); James Noel 
White (director-adjunto do Council of Industrial Design de Londres); Sergio Asti 
(arquitecto, doutorado pela Escola Politécnica de Milão); Olof Gumerus (direc-
tor da Finnish Society of Crafts & Design, de Helsínquia) e Xavier Auer (perito em 
cores e presidente da Color Active, de Zurique).13 As conferências proferidas por 
estas personalidades deram a este evento uma enorme relevância na emersão do 
fenómeno do design em Portugal.14 Este evento constituiu-se também como a pri-
meira manifestação promovida por uma entidade oficial em território português 
a propósito de design industrial.15 

Maria Helena Matos intensificou ainda estas acções de divulgação e aconselha-
mento junto das empresas particulares e dos organismos oficiais, promovendo 
uma política continuada de publicações, organizando palestras, e sobretudo fo-
mentando junto dos designers portugueses a consciência associativa, numa uni-
dade de prossecução de objectivos que anunciava já a constituição, em 1976, da 
Associação Portuguesa de Designers (APD).16

Em 1971 estavam criadas as condições para a 1.ª Exposição de Design Português, 
realizada pelo INII, «data em que o design obteve no país a sua certidão de registo ci-
vil. A expressão designer passou a partir de então a nomear a actividade profissional que 
compreendia o projecto e a intenção de encontrar respostas para problemas concretos. 
Pela primeira vez, os artistas gráficos, os desenhadores, os ilustradores, os paginadores 

13 Ana Tostões & João Paulo Martins, “A Construção do Design em Portugal: de  1960 à revolução de 
Abril de 1974,” em «O Tempo do Design», op. cit., p. 66.

14 Victor Almeida - «O design em Portugal, um tempo e um modo – a institucionalização do design português 
entre 1959 e 1974» (texto policopiado), p. 288. 

15 Ana Tostões & João Paulo Martins, op. cit., p. 66.
16 Rui Afonso dos Santos, “O Design e a Decoração em Portugal, 1900-1994,” op. cit., p. 497.
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e outros profissionais de diferentes ofícios que trabalhavam empenhados no encontro de 
respostas adequadas aos desafios que tinham de enfrentar, encontraram uma identidade 
profissional».17

O termo design começou a ser utilizado, então, como um instrumento simbólico 
e ideológico. A preponderância da cultura anglo-saxónica, foi outro factor que 
ajudou o termo designer a fixar-se como identificação sociolinguística desta ocu-
pação.18

Na 1ª Exposição de Design Português apresentaram-se 57 designers convidados e 
um gabinete técnico, trabalhando para 43 fabricantes diferentes, num primeiro 
balanço do design nacional – que se visava essencialmente didáctico. O sucesso 
público desta exposição levou ao seu alargamento, entre 20 e 28 de Novembro 
do mesmo ano, ao Palácio da Bolsa, no Porto, tendo contado com os apoios da 
Associação Comercial do Porto, e onde foi novidade a apresentação do design do 
arquitecto Siza Vieira (n. 1933).19

No catálogo desta exposição traçavam-se os seus objectivos e criavam-se expec-
tativas, e neste podia ler-se: 

Esta exposição [devia] ser, simultaneamente, um apanhado do que está feito e 
a primeira arrancada para o muito mais que há a fazer. [...] [dado que] o design 
significa[va] a democratização do útil-agradável, do útil-confortável que deixou 
[aqui] de ser um privilégio de escóis para se tornar acessível ao grande público.

E neste momento [desejávamos] que todos os esforços, no sentido de dilatar a pro-
moção do design, se [conjugassem], se [aliassem], a fim de que mais rápida e segura-
mente se prosseguisse para o objectivo de uma indústria mais eficiente.20

Dois anos depois realizou-se a 2.ª Exposição de Design Português, que decorreu 
entre 10 e 22 de Março de 1973. Esta foi também uma iniciativa do INII, com o 
patrocínio do Fundo de Fomento de Exportação e da Associação Industrial Portuguesa. 
A organização coube a Maria Helena Matos e a programação a Sena da Silva* 
(1926-2001), que contou com a cooperativa PRAXIS (onde Robin viria na mesma 
altura a iniciar a sua actividade profissional em Portugal), para o desenvolvi-
mento do projecto, coordenação, textos de catálogo, apoio gráfico e fotográfico e 
montagem.21

17 Sena da Silva apud Margarida Fragoso - «Design gráfico em Portugal formas e expressões da cultura visual 
do século XX», p. 66.

18 Victor Almeida, op. cit., p. 266.
19 Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” em «Sena da Silva», p. 33.
20 «Catálogo da 1.ª Exposição de Design Português», 1971, p. 115.
21 Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” op. cit., p. 34.
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Esta exposição permanece como paradigma de uma atitude crítica que se pode 
introduzir numa mostra de design. O material previsto para a mesma era, segun-
do Sena da Silva, de uma insipidez decepcionante, na sua quase totalidade. Este 
designer e a PRAXIS decidiram, por própria conta e risco, mas com o apoio tácito 
de Maria Helena Matos e de José Torres Campos (director do INII entre 1969 e 
1972), subverter o programa da exposição. Começaram por solicitar a represen-
tação de construtores de guindastes e gruas, motos e automóveis, para que o 
design não continuasse confinado ao candeeiro de mesa, ao galheteiro e aos jogos 
de xadrez. Inseriram na exposição e no respectivo catálogo, sem qualquer forma 
de diferenciação dos outros objectos, um número apreciável de funis absurdos 
concebidos por Samuel Torres de Carvalho (1924-1993). Este último, conhecido 
como Sam, construiu também um conjunto de mesa de chá/cadeiras/loiças e ta-
lheres com o dobro da escala natural, para que os adultos entendessem a situação 
das crianças diante do mobiliário e dos utensílios que lhes eram destinados.22 

«Desde a entrada, os visitantes eram confrontados com painéis com mensagens provo-
catórias retiradas de textos de Eça de Queiroz e de Antero de Quental, e do evento ficou 
um catálogo inesquecível com textos que ainda não perderam actualidade». De resto, 
nenhum dos textos era inofensivo, e a diversidade da formação dos vários auto-
res23 deu lugar a uma confrontação de ideias que era quase impensável no antigo 
regime.24

Esta exposição reuniu 91 designers individuais e nove departamentos técnicos, 
trabalhando para 55 produtores, e traduziu-se numa das mais icónicas exposi-
ções de design em Portugal. Pela primeira vez a teoria atingiu grande relevância 
e, além dos sectores presentes na 1.ª Exposição de Design Português, incluíram-se, 
como referido, a metalomecânica pesada, maquinaria industrial, diversos tipos 
de veículos, arquitectura, equipamento sanitário, electrodomésticos, calçado e 
design de exposições.25

No catálogo desta exposição José Torres Campos escreveu, a título de balanço 
sobre a situação do design português:

Deseja-se e espera-se que a realização desta 2.ª Exposição de Design Português proporcione 

22 «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos», p. 124.
23 Foram autores neste catálogo: José de Melo Torres Campos, António Amaro de Matos (economista e 

presidente do Fundo de Fomento De Exportação), António de Almeida Júnior (engenheiro e presiden-
te da Associação Portuguesa para a Qualidade Industrial), Maria Luísa Moutinho de Alarcão (arque-
óloga), Nuno Portas (arquitecto), Nikias Skapinakis (pintor), José Pedro Martins Barata (urbanista), 
Daciano da Costa. Idem.

24 Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” op. cit.,  p. 34.
25 Idem, p. 35.
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uma oportunidade relevante para se apreciarem, no plano das ideias como no das reali-
zações concretas, as nossas potencialidades de um domínio cada vez mais consciente do 
que venha a ser o nosso desígnio.26

Sena da Silva e a PRAXIS resolveram ainda aproveitar o entusiasmo para realizar 
uma exposição marginal (cujos custos de produção foram descontados nos seus 
honorários de projectistas), que deu lugar a violentas polémicas, sobre o tema 
“Design paisagem” (designação portuguesa proposta por Torres Campos para 
“landscape design”).27

O texto e as imagens sugeridas pelo arquitecto paisagista Júlio Moreira (n. 1930), 
as belíssimas ilustrações de Cristina Reis e Margarida d’Orey e uma notável pes-
quisa iconográfica de Madalena Figueiredo (1944-2012) – que Robin viria a co-
nhecer na cooperativa PRAXIS, e que se tornaria, pouco antes da Revolução de 
Abril, a sua companheira28 – valorizaram a iniciativa de um modo surpreenden-
te. O texto de Júlio Moreira, chamava a atenção para a necessidade de se começar 
seriamente a preservar a paisagem e o ambiente, alertando para as alterações 
mais evidentes ocorridas.

Com o apoio da equipa de design gráfico e do laboratório fotográfico da PRAXIS, 
dirigido por Cecília Alves, foi possível inaugurar na data prevista, não só a expo-
sição encomendada pelo INII, mas também o testemunho de Sena da Silva e dos 
outros envolvidos nas ameaças e as esperanças do design paisagem. Nos debates 
que ocorreram durante esta exposição, participaram Gonçalo Ribeiro Telles (n. 
1922), Ponce Dentinho (n. 1924), Nuno Portas (n. 1934) e muitos outros a quem 
não eram habitualmente dadas oportunidades de encontro em forum adequado. 
Também o ensino do design não pôde deixar de ser debate entre representantes 
de escolas com posições tão diferentes como o AR.CO (de Manuel Costa Cabral 
[n. 1941]) e o IADE (de António Quadros [1923-1993]).29 Com excepção da revista 
Flama, a comunicação social daquela época não demonstrou nenhum interesse 
por este evento.30

Esta exposição nasceu, como referido, na sequência da 1.ª Exposição de Design 
Português, que Sena da Silva entendia ter sido exactamente aquilo que podia ser:

Uma primeira acumulação de trabalhos de alguns profissionais em “part-time” que 

26 José de Melo Torres Campos - “Apresentação,” em «Catálogo da 2.ª Exposição de Design Português», p. 5.
27 «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos», op. cit., p. 125.
28 Madalena e Robin estiveram juntos até ao final, e tiveram em 1977, a sua única filha, Rita.
29 «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos», op. cit., p. 125.
30 Idem.
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dava ao público a ideia de que o design era apenas uma designação nova para as 
tradicionais artes gráficas e decorativas, com especial incidência no desenho de mo-
biliário e objectos de adorno doméstico.31 

Para Sena, o design visava a resposta a problemas mais sérios que a competição 
comercial do equipamento doméstico. Este considerava ainda que a ausência de 
uma definição global de atitude por parte dos participantes, na 1ª Exposição de 
Design Português, não permitiu estabelecer uma síntese que cobrisse os aspectos 
essenciais do design e as suas eventuais implicações na estrutura socioeconómica 
portuguesa, a começar na mais elementar das tentativas de definição do conceito, 
onde a cada passo se apresentavam dúvidas ou divergências nítidas de opinião. 
Por isso Sena da Silva e a PRAXIS optaram, acertadamente, na 2.ª Exposição do 
Design Português por tentar comunicar ao público a sua própria atitude – feita 
mais de dúvidas que de certezas –, com algumas convicções sobre aquilo que não 
era design e aquilo que geralmente não ocorria que fosse design, não deixando, 
contudo, de propor a actualização da definição do conceito: 

O design é uma actividade que compromete indiscriminadamente tanto os indus-
triais, quanto os quadros técnicos, os responsáveis políticos, os consumidores ou 
os profissionais de design. Cabe a todos eles encontrar as respostas adequadas às 
exigências que temos de enfrentar. O design que há reflecte as responsabilidades de 
todos eles.32

O apoio incondicional do Fundo de Fomento de Exportação,33 a esta exposição, reve-
lava também a sua crescente aposta nas técnicas e problemáticas do design, que 
reconheceu poderem «vir a beneficiar inúmeros sectores industriais específicos, numa 
perspectiva que englobava inclusivamente o próprio mercado interno».34

Em 1973 o Fundo de Fomento de Exportação organizou também, com a colaboração 
do Banco de Fomento Nacional e do INII, uma série de concursos sob a temática “O 
design e a exportação.” Estes dirigiam-se aos sectores prioritários de exportação 
e tinham por objectivo incentivar a utilização de produtos de design portugue-
ses. Não constituíram, no entanto, uma iniciativa isolada, uma vez que durante 
o ano de 1973, ocorreu também a própria 2.ª Exposição de Design Português. Estas 
iniciativas procuraram criar um clima de trabalho produtivo para os designers 
portugueses, encorajar o seu desenvolvimento, e dar garantias de que continua-
damente surgiriam oportunidades de revelar e concretizar as suas apetências.35

31 Sena da Silva - «Catálogo da 2.ª Exposição de Design Português», p. 11.
32 Sena da Silva - «Catálogo da 2.ª Exposição de Design Português», p. 11.
33 O Fundo de Fomento de Exportação era presidido à época por António Amaro de Matos.
34 António Amaro de Matos - «Catálogo da 2.ª Exposição de Design Português», p. 7.
35 Idem, pp. 7-8.
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De referir ainda, será o facto do catálogo da 2.ª Exposição de Design Português 
ter servido efectivamente os propósitos traçados por Sena da Silva, dado que 
todas as entidades e personalidades envolvidas procuraram aí sistematizar um 
conjunto de conceitos e de ideias que problematizavam a disciplina do design, 
conferindo-lhe uma importância que ultrapassava as dimensões de mercado e 
de estilo. Esta exposição revelou também que a concretização dos objectivos do 
Núcleo de Design Industrial estava implementada, que existia uma prática autóno-
ma respeitada por todos e que a hierarquia do INII se mostrava solidária com as 
acções perpetradas pelo Núcleo de Design Industrial.36

«Em suma, o INII ao fazer uma sequela da 1.ª Exposição de Design Português acreditava 
que o design e os designers tinham conquistado um espaço identitário próprio. Porém, 
faltava a delimitação de um corpus profissional que parecia ainda ser possível vir a cons-
tituir-se, nos primeiros anos da democracia portuguesa».37 

As primeiras exposições de design português representaram, contudo, o balanço 
de uma década especialmente fértil para esta actividade. Para além de que são 
o retrato do que então se entendia por design em Portugal, ao revelarem a visão 
que os próprios profissionais faziam da sua actividade, quando divulgaram uma 
selecção do que de melhor se produzia, ao mesmo tempo que propunham uma 
necessária reflexão sobre o âmbito desta nova disciplina.38 

Foi precisamente neste período próspero do design português que Robin Fior 
chegou a Portugal, onde viria a conquistar uma clientela sofisticada e diversi-
ficada, que lhe permitiria exprimir a sua criatividade e causar impacto entre os 
demais designers nacionais, ao longo do último quartel do séc. XX.

1.3. Os antecedentes do ensino formal do Design

No que respeita ao ensino do design em Portugal, no período compreendido en-
tre o final dos anos 50 e a revolução de Abril, encontram-se três vias de formação 
profissional: a informal, ministrada nos ateliês (por vezes com designers estran-
geiros convidados para o efeito), a actividade dos cursos de formação artística da 
SNBA como tentativa de disciplinar a teoria em design fora da supervisão dos 
ateliês, iniciando, assim, a democratização do acesso à actividade, e, por fim, a 
actividade do Instituto de Arte e Decoração (IADE) – a partir de 1969 –, e do Centro 
de Arte e Comunicação Visual (AR.CO) – depois de 1973 –, que representaram a 

36 Victor Almeida, op. cit., p. 305.
37 Idem.
38 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», op. cit., p. 54. 
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introdução do ensino formal do design antes da criação dos cursos das Escolas 
Superiores de Belas Artes de Lisboa e do Porto.39

Não podemos deixar de considerar também a Escola de Artes Decorativas António 
Arroio,40 e o seu contributo na formação de muitos daqueles que constituíram as 
primeiras gerações de designers portugueses.41

Embora com pedagogias diferentes, todas estas escolas contribuíram para uma 
aproximação ao ensino do design, o qual, como afirmado, só em 1975 foi introdu-
zido no ensino superior público, quando da formação dos cursos das Escolas Su-
periores de Belas Artes de Lisboa e do Porto (actuais Faculdades de Belas Artes).42 

Historicamente, o curso do IADE foi um dos primeiros cursos de design portu-
gueses, e também um dos primeiros a ser aprovado pelo Ministério da Educação. 
De início era apenas ministrado o curso de Design de Interiores mas depressa 
se alargou o seu âmbito para os campos do design gráfico e de equipamento.43 
Criado por António Quadros, o IADE desde logo afirmou a sua vocação para um 
ensino de carácter politécnico e profissionalizante, não deixando de valorizar, 
contudo, as componentes cultural e ética que lhes estão inerentes.44

Da mesma forma que aconteceu com os cursos de design da Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa, fundados no calor pós-revolucionário, também no IADE, 
numa primeira fase, era de assinalar a contribuição de pintores e arquitectos para 
os leccionar, dada a carência de profissionais licenciados e experientes na área do 
design no país. Os primeiros docentes do IADE, foram pintores, como Lima de 
Freitas (1925-1998), Manuel Lapa (1914-1979), Eduardo Nery (n. 1938), Manuel 
39 Victor Almeida, op. cit., p. 243.
40 A escola foi fundada em 1934, devendo o seu nome à figura do engenheiro civil de pontes António 

José Arroio. Em 1948, na sequência da reforma do Ensino Técnico Profissional, a Escola Industrial An-
tónio Arroio (Arte Aplicada) passa a designar-se Escola de Artes Decorativas António Arroio, tendo sido 
nessa altura introduzidos novos cursos que nunca se concretizaram na prática (Fotógrafo de Artes 
gráficas, Gravador Fotoquímico, Gravador de Bronze, Cobre e Aço, Compositor Tipógrafo, Impressor 
Tipógrafo, Desenhador - Gravador Tipógrafo, Fundidor de Tipo, Impressor - Transportador Litógrafo 
e Encadernador - Dourador). No ano de 1948 os cursos que funcionavam na Escola eram os seguin-
tes: Pintura Decorativa, Escultura Decorativa, Cerâmica Decorativa, Cinzelagem, Mobiliário Artístico, 
Desenhador - Gravador Litógrafo e o Curso de Habilitação às Escolas de Belas Artes. Vitor Manaças 
- «Percursos do design em Portugal» (texto policopiado), p. 220.

41 Idem, p. 218.
42 Foi só em 1992 que a ESBAL conseguiu pôr em prática a sua maior ambição (já tentada e proposta ao 

Ministério da Educação em 1976) de ser integrada na Universidade de Lisboa como Faculdade de Belas 
Artes. Alexandra Cruchinho - «A evolução e a qualidade do ensino do design gráfico em Portugal» (texto po-
licopiado), p.158.

43 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», p. 105.
44 Alexandra Cruchinho - «A evolução e a qualidade do ensino do design gráfico em Portugal», p.158.
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Costa Cabral e Rafael Calado (1937-2006), e arquitectos como Manuel Costa Mar-
tins (1922-1995), Jorge Viana (1924-2010), Júlio Gil (1924-2004) ou Artur Rosa (n. 
1926), alguns dos quais viriam também a ensinar no AR.CO.45 

O primeiro professor de design do IADE e organizador dos seus programas até 
1974, foi John David Bear, do Royal College of Art.46 A Inglaterra tinha-se tornado 
um centro de formação em design de excelência que atraía jovens provenientes 
das mais diversas partes do globo. A partir de 1974, também Bruno Munari, gran-
de figura do design e da sua teoria, da Escola Politécnica de Milão, deu o seu con-
tributo, num dos seminários realizados na escola, para a revisão e actualização 
dos programas do curso do IADE.47

À semelhança do que aconteceu com outras escolas estrangeiras contemporâneas, 
o IADE fez uma assimilação dos modelos do Arts & Crafts inglês e das escolas 
de design italianas, com especial destaque para a Escola Politécnica de Design 
em Milão. Com cursos e seminários de design,48 organizados desde os primeiros 
anos de vida da escola, o IADE construiu a ideia de que foi a instituição pioneira 
no ensino desta actividade em Portugal e que contribuiu para que os seus pres-
supostos começassem finalmente a ser discutidos e desenvolvidos num ambiente 
exterior ao dos ateliês e ao das corporações.49 

Tal como o IADE também o AR.CO desempenhou um papel importante na di-
namização do design gráfico em Portugal, ao trazer, para falar na escola, figuras 
de referência da teoria da comunicação e do design europeu.50 Totalmente autó-
nomo e independente, o AR.CO foi também responsável pela sensibilização da 
população jovem para aspectos relacionados com as áreas de expressão e cria-
tividade que implicam o mundo do design.51 Robin iria leccionar mais de uma 
dezena de anos nesta escola. 

Em 1975, a abertura dos cursos de design nas Escolas Superiores de Belas-Artes 
de Lisboa e do Porto, apesar das dificuldades de reconhecimento oficial, suscitou 
finalmente o interesse de muitos alunos por esta área profissional. A Escola Supe-
rior de Belas Artes de Lisboa chamou então para integrar o seu corpo docente pro-
fissionais formados em Inglaterra, como José Brandão (n. 1944), Salette Brandão 
45 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», p. 105.
46 Idem.
47 Ibidem.
48 Organizados e dirigidos inicialmente por John David Bear, Stephanie d’Orey, Claude Ternat, Tomás 

Maldonado, Elio Cenci, Attilio Marcoly e Bruno Munari.
49 Victor Almeida, op. cit., p. 238.
50 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», p. 105.
51 Idem, p. 92.
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(n. 1952) e Jorge Pacheco (n. 1941). A própria Escola Superior de Belas Artes do Porto, 
integrou também nesta altura entre os seus professores, alguns estrangeiros, que 
trouxeram consigo a sua própria experiência da profissão e do ensino. E, como 
seria previsível, isso desencadeou a abertura de novas escolas artísticas alimenta-
das pelo filão de alunos inscritos nos cursos de design.52

Robin, que assistiu ao culminar destas iniciativa, escreveu em 1997:

As tentativas para democratizar o acesso [ao ensino superior], ao mesmo tempo que 
se [procurava] manter a qualidade e a modernização dos conteúdos, [provaram] ser 
excessivamente optimistas [...]. [Em virtude de tal], quando os cursos superiores 
públicos em design foram instituídos nos anos 70, eles confrontaram-se não só com 
falta de recursos – financiamento, professores experientes, [mas também] de oficinas 
adequadas. Assumindo profundas e arraigadas atitudes defensivas que requereram 
uma geração para se dissolverem.53

[Este conjunto de factos] tornou difícil criar cursos em design com projectos estrutu-
rados, nos quais história e teoria estavam integradas (em [substituição] de tediosas 
imposições de factos académicos válidos) – [o que] constituiu sempre a principal 
contribuição que a educação em design pode oferecer tanto ao estudante como ao 
sistema educativo como um todo.54

Margarida Fragoso, considera também que «ao longo do séc. XX, a eficácia das situ-
ações de aprendizagem dependeu essencialmente do perfil dos protagonistas e dos contex-
tos afectivos em que se situaram. Além de que a consciência da necessidade de uma nova 
concepção de escola, que ensinasse a ver, a pensar e a relacionar o mundo envolvente, foi 
uma constante. Isto, porque os peritos da expressão gráfica não encontraram no meio 
académico os conhecimentos para a sua actividade nem a certificação das suas aptidões: 
os saberes ‘ensináveis’ não foram os saberes mais adaptáveis à actividade da criação e os 
saberes ‘construídos’ não tiveram reconhecimento no meio universitário».55

52 Victor Almeida, op. cit., p. 250. 
53 “Attempts to democratize acess, while maintaining quality and modernizing content proved over-optimistic [...]. 

So when degree-level design courses were instituted in the 70s, they were not only faced with a lack of resour-
ces – funding, experienced teachers, adequate workshops – but also deeply ingrained defensive attitudes which 
would require a generation to dissolve.” Robin Fior - “Grids – and pathways,” em «Design from Portugal an 
anthology». p.  83.

54 “So it has proved difficult to create Project-strutured courses into which history and theory are integrated (rather 
than a tedious imposition of academically valid facts-and-dates) – the principal contribution that design educa-
tion can offer both the design student and the education system as a whole.” Idem, p.  85.

55 Margarida Fragoso, op. cit., p. 69.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior344 A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior345

Capítulo 2 
Como tudo começou – 
a cooperativa PRAXIS



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior346



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior346 A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior347

Nota introdutória

Neste capítulo procurámos enquadrar a cooperativa PRAXIS no seu contexto, e 
mostrar a energia criadora dos muitos profissionais que por lá passaram e que 
depois desta ter chegado ao fim, se estabeleceram, a título pessoal, ou associados 
a ateliês que entretanto surgiram, onde continuaram a contribuir para dar corpo 
ao design como actividade profissional.

Foi neste ateliê que Robin Fior iniciou a sua actividade profissional em Portugal, 
depois de um convite feito por um grupo de jovens que tinham estudado no 
Ravensbourne College of Art and Design, onde Fior dera aulas. Apesar do seu feitio 
temperamental e do obstáculo da língua, Robin acabaria por se tornar, para os 
profissionais desta cooperativa, uma espécie de mentor, alguém que trazia con-
sigo o domínio de um repertório visual que ajudou a tornar mais profissional o 
design gráfico praticado pelos colegas da PRAXIS.

Foi no contexto da PRAXIS, nomeadamente através dos projectos que concebeu, 
que Fior começou a conquistar uma clientela sofisticada, e a escrever a sua histó-
ria em Portugal.
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2.1. A PRAXIS em contexto

A PRAXIS (Cooperativa de Estúdios Técnicos, S.C.A.R.L.) foi fundada em 1968, 
em pleno Estado Novo. As personagens centrais, em torno das quais se iniciou 
a história da cooperativa, foram o pintor Tomás de Figueiredo (1930-1994), o de-
signer Luis Carrôlo (n. 1946), a pintora Maria Cecília Ferreira Alves e o fotógrafo 
Fernando Brandão. Foram também sócios-fundadores o escritor Luís de Sttau 
Monteiro (1926-1993), João Figueiredo (executivo de contas na agência de publi-
cidade Zeiger),1 Mário Sena Lopes e outros.2

Luis Carrôlo concluiu o curso de Desenhador Gravador Litógrafo na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio, e ingressou posteriormente no liceu francês 
Charles Lepierre, para completar o equivalente ao actual ensino secundário com 
a intenção de se formar em arquitectura. As circunstâncias não se proporciona-
ram e começou a trabalhar numa empresa de impressão chamada Litografia Amo-
rim de Júlio de Amorim & Filhos Lda., na Rua do Arco, a São Mamede.3 Contraiu 
poliomielite ainda jovem, e por essa razão era regularmente acompanhado pelo 
neurologista Almeida e Sá, parente de Tomás de Figueiredo, que procurava na 
altura outras perspectivas profissionais para a sua vida, depois de ter cumprido 
uma pena de 8 anos em Peniche, como preso político. Através de Almeida e Sá, 
são apresentados, e juntos, depois de alguns trabalhos esporádicos, abraçaram a 
aventura da PRAXIS.4

Quando Tomás de Figueiredo saiu da prisão foi o arquitecto, pintor e designer 
Daciano da Costa (1930-2005), que tinha sido seu colega na Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa, quem lhe deu trabalho no seu atelier (fundado em 1959), onde se 
tornou responsável pela execução de maquetas tridimensionais para projectos 
de arquitectura de interiores. Em 1960, recusando a prática corrente de cópia de 
modelos estrangeiros, a Metalúrgica da Longra, de Fernando Seixas, ofereceu a 
Daciano a primeira possibilidade objectiva de trabalhar como designer. Tratava-
-se de projectar sistemas coordenados de mobiliário metálico de escritório para 

1 A Zeiger foi uma das primeiras agências de publicidade fundadas em Portugal, e por ela passaram 
grandes nomes da profissão. Foi fundada por Wolfgang Zeiger, pioneiro da publicidade no nosso país, 
e nela trabalhou como redactor o escritor Luís de Sttau Monteiro. Em entrevista com o designer Luis 
Carrôlo, em 31/01/2012. (A entrevista não é apresentada em anexo a pedido do próprio, mas todas as 
referências ao designer foram submetidas à sua apreciação, pelo que nos  dispensamos de repetir esta 
informação).

2 Idem. 
3 A Litografia Amorim de Júlio de Amorim & Filhos Lda., a Manuel A. Pacheco e a Litografia Portugal, eram as 

gráficas lisboetas mais qualificadas nos anos 60. Idem.
4 Em entrevista com o designer Luis Carrôlo, em 31/01/2012.
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produção em série. Deste trabalho resultaram séries que se afirmaram clássicos 
do design português como as linhas Cortez e Prestígio (1962-63).5  

Tomás de Figueiredo assistiu ao desenvolver deste processo, estabelecendo-se 
entre ele e Daciano da Costa uma relação privilegiada, que resultou mais tarde 
em parcerias com a PRAXIS, a quem Daciano encomendou inúmeros materiais 
gráficos para a Metalúrgica da Longra. O grande arranque da PRAXIS, em matéria 
de design gráfico, aconteceu quando Daciano criou a linha Dfi (1972-73), para 
a Longra e cuja apresentação e divulgação pública, que decorreu na Sociedade 
Nacional de Belas-artes, teve a PRAXIS como responsável.6 

A PRAXIS foi um projecto ambicioso, que pretendia demonstrar que uma estru-
tura cooperativa não era incompatível com uma economia de mercado capitalis-
ta, podendo até concorrer com empresas transnacionais, não só na prestação de 
serviços qualificados, mas também na criação de unidades de produção indus-
trial e artesanal.7 Esta foi na realidade uma cooperativa de produção, um conceito 
singular no contexto nacional. Talvez fosse esse o motivo pelo qual foi inspec-
cionada pela PIDE8 três vezes. As cooperativas, antes de iniciarem actividade 
tinham de ter os seus estatutos aprovados pelas instâncias oficiais competentes, 
a saber, o Ministério da Administração Interna ou o Ministério da Justiça. No 
que diz respeito à PRAXIS percebeu-se durante o processo de legalização que a 
legislação a este respeito aludia somente às cooperativas de consumo, e como a 
PRAXIS era de produção, este processo burocrático não se aplicou, tendo bastado 
apenas fazer uma escritura pública como era exigido a qualquer outra sociedade 
limitada.9

A oferta de serviços era diversificada, desde a organização e acompanhamento 
de iniciativas de criação de novas cooperativas para os mais diversos fins, até 
à realização de trabalhos de design gráfico e industrial, que eram produzidos 

5 Consultar imagem em Anexo I – Imagens (Disco I) – [Fig. 1] .
6 A PRAXIS, – nomeadamente Tomás de Figueiredo, Cecília Alves, Fernando Brandão e Fernando Fa-

rinho, em colaboração com Daciano da Costa –, executou para o evento um mural de fotografia, com 
silhuetas de figuras humanas à escala real, para a concretização do qual foram utilizados como másca-
ras os seus autores. O resultado final seria um conjunto de silhuetas extraordinárias, que implicaram 
muito tempo e gastos de papel.

Fizeram também mais tarde o material de divulgação para a inauguração da Fábrica de Cervejas em Vialon-
ga. Em entrevista com o designer Luís Carrôlo, em 31/01/2012. 

7 Sena da Silva - «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos», p. 123.
8 Polícia Internacional e de Defesa do Estado, que esteve activa em Portugal entre 1945 e 1969, mudando 

o seu nome para Direcção-Geral de Segurança (DGS).
9 Em entrevista com o designer Luís Carrôlo, em 31/01/2012. 
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com o apoio de um laboratório e de um estúdio fotográfico e fotomecânico, com 
equipamento capaz de responder aos padrões profissionais mais exigentes.10 

Além de Robin e da sua companheira, a PRAXIS dispunha de uma equipa de 
designers capaz de dar resposta a uma grande diversidade de situações.11 

A sede da PRAXIS foi instalada num andar nobre da Vila Sousa, no Largo da 
Graça, uma antiga vila operária que era na altura praticamente auto-suficiente, 
com esquadra da polícia, padaria, café, oficinas de reparações metalomecânicas, 
instalações eléctricas, mercearia, junta de freguesia e a, então, famosa Casa dos 
Milagres que vendia velas personalizadas para pagar os milagres que o Senhor 
dos Passos da Igreja da Graça, – localizada no outro lado do largo –, concedia aos 
crentes.12

Antes de se dedicarem ao design gráfico e industrial os sócios da PRAXIS come-
çaram por fazer a produção fotográfica e artes-finais de trabalhos gráficos que 
chegavam de agências de publicidade e outras entidades. Através destes projec-
tos foram-se estabelecendo no mercado, e criando laços com outros profissionais 
e empresas, que resultaram prolíficos em termos de angariação de trabalhos.13

O fluxo de trabalho na PRAXIS foi aumentando substancialmente, e no início 
dos anos 70, os sócios começaram a pensar seriamente em investir na formação 
em design. Já tinham então alguns clientes directos, para os quais produziam 
diversos materiais gráficos, como marcas, catálogos, manuais de normas gráfi-
cas** – tendo sido, neste aspecto particular, pioneiros na introdução do conceito 
–, stands e capas de livros e de discos. Mas o que motivou grande parte dos sócios 
a investirem em design, foi o incentivo dado por Daciano da Costa, com enco-
mendas de trabalho para a Longra e outras entidades.14

10 Sena da Silva - «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos», p. 123.
11 Passaram pelos diversos sectores da cooperativa, António Mendes de Oliveira (n. 1944), Manuel Paula 

(n. 1944), Jorge João Cardoso (n. 1946), Jorge Sequeira, Luís João Baptista, Assunção Cordovil (n. 1947), 
Ana Filipa Amaral Neto (n. 1947), Maria de Lourdes Ceirão, Fernando Mendes, Maria José Beldock 
(n. 1950), Daniel Domingos Dias, Martim Avillez (design gráfico), Sena da Silva, Gastão da Cunha 
Ferreira (n. 1936) (design industrial), José Carlos Nascimento, Victor Rosado, Carlos Martins, Maria do 
Carmo Galvão Teles, Otto Hauer (fotografia), Duarte e Sol (fotomecânica), entre outros.  Em entrevista 
com a designer Assunção Cordovil, em 22/02/2012. (A entrevista não é apresentada em anexo a pe-
dido da própria, mas todas as referências à designer foram submetidas à sua apreciação, pelo que se 
dispensa repetir esta informação).

12 Em entrevista com o designer Luís Carrôlo, em 31/01/2012. 
13 Idem.
14 Ibidem.
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O entusiasmo inicial deu lugar a uma ideia sustentável. Tomás de Figueiredo, 
com o apoio de Luis Carrôlo – que era o responsável pelo sector gráfico da coo-
perativa – e outros associados, através de contactos estabelecidos com Alda Rosa, 
Cristina Reis e José Brandão, que tinham concluído o curso de design gráfico no 
Ravensbourne College of Art and Design, pensaram em fazer uma formação de seis 
meses nesta especialidade em Londres. Foi então que José Brandão sugeriu que 
em vez de irem a Inglaterra, porque os custos eram incomportáveis, convidas-
sem, em alternativa, um profissional da área gráfica, uma nova “voz” que lhes 
proporcionasse formação in situ. Um dos nomes sugeridos imediatamente foi o 
do designer Geoffrey White, que dava aulas em Ravensbourne, que contudo de-
clinou o convite, e sugeriu como alternativa fazerem a mesma proposta a Robin 
Fior, que, em 1972, dava também aulas em Ravensbourne.15

Foi Alda Rosa quem serviu de intermediária neste processo, ao estabelecer con-
tacto e ao formalizar o convite a Robin, que aceitou de imediato o desafio, por 
não se sentir confortável em Ravensbourne, em virtude da situação periférica da 
escola. Antes de convidarem Geoffrey White e Robin, Luis Carrôlo e outros as-
sociados tentaram também trazer Sebastião Rodrigues para a cooperativa. Mas 
Sebastião prezava a sua autonomia e independência profissional.16

Alda Rosa, que colaborava desde 1966 com o Núcleo de Design Industrial, e Cris-
tina Reis, que integrou o INII para apoiar a 1ª exposição de Design Português, cola-
boraram também, esporadicamente e pro bono, em alguns projectos gráficos de-
senvolvidos pela cooperativa. Para além disso, direccionaram também trabalhos 
para a PRAXIS, sobretudo na área do design industrial.17 

Em matéria de design gráfico, a grande referência teórica na PRAXIS era, tal como 
acontecera com Robin numa fase inicial, o Estilo Suíço.18 Por exemplo, na prática 
de Sena da Silva, a influência suíça estendeu-se do domínio gráfico ao próprio 
domínio espacial. Tal sucedia porque uma parte substantiva do poder económico 
nos anos 60 estava na Suíça, nas mãos de grandes empresas multinacionais, cuja 
política de protecção e expansão potenciou o design gráfico suíço e converteu-
-o numa prática objectiva de serviço,19 a uma escala internacional. Alda Rosa e 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Em entrevista com a designer Alda Rosa, em 30/08/2011. (A entrevista não é apresentada em anexo a 

pedido da própria, mas todas as referências à designer foram submetidas à sua apreciação, pelo que 
nos dispensamos de repetir esta informação). 

18 Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” op. cit., p.  33-34.  
19 Enric Satué, op. cit., p. 328.
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Cristina Reis e, posteriormente, Robin, trouxeram para a cooperativa uma outra 
sensibilidade em termos conceptuais e expressivos e uma refinada consciência 
tipográfica, resultante da sua formação inglesa e numa altura em que a Inglaterra 
começava também a dar um grande impulso ao design na Europa.20 Além de que, 
contrariamente ao que se imagina, o mundo gráfico lisboeta dos anos 60 e 70, não 
era uma ilha isolada no fim da Europa. Revistas e livros apareciam nas livrarias 
de arte e eram comprados e estudados cuidadosamente. 

Muito contribuíram também os trabalhos de Fred Kradolfer (1903-1968), Bernardo Marques 
(1898-1962) e Sebastião Rodrigues, para além de muitas publicações, como por exemplo a 
revista Graphis, que chegavam à PRAXIS por assinatura ou através de Daciano, consumidor 
ávido deste tipo de periódicos e livros.21

Foi em 1972, um ano antes de Robin iniciar actividade na cooperativa, que Sena 
da Silva integrou a PRAXIS. Sena foi um dos primeiros designers, em Portugal, 
a praticar e promover publicamente, uma reflexão teórica e crítica sobre design. 
E, tal como Daciano da Costa, que também praticou a reflexão teórica e a peda-
gogia, Sena da Silva complementava a sua erudição cultural com um saber de 
experiência feito. Assim, ao contrário do que frequentemente acontece no meio 
artístico, a teorização em torno do design em Portugal teve nos seus fundadores 
homens que escreveram acerca de uma prática que conheciam.22

Desde o início da década de 60 que Sena da Silva, assistido por uma equipa de 
colaboradores com formação multidisciplinar, se dedicava ao projecto de edifí-
cios escolares, que posteriormente designou Módulo Escolar, destinado a apoiar 
situações de aprendizagem em regiões de clima ameno.23 Pensado como uma al-
ternativa qualificada às construções provisórias, a sua concepção teve como base 
o redesenho do espaço e do mobiliário essencial da sala de aula (mesas, cadeiras, 
armários modulados e tróleis), incorporando as várias valências necessárias para 
o seu funcionamento autónomo, enquanto lugar de aprendizagem e trabalho.24

Tomás de Figueiredo ficou bem impressionado com o projecto de Sena da Silva 
e convidou-o a integrar a PRAXIS. Tal somado ao facto do atelier de Sena estar 
em situação de crise, em virtude dos mais recentes projectos de escolas se terem 
demonstrado ruinosos, fez com que começasse a negociar a transferência para 
a Vila Sousa, para reduzir custos de exploração e aproveitar sinergias. Leonor 
Sena da Silva, esposa de Sena, já não colaborava regularmente no atelier por ter 
20 Victor Almeida, op. cit., p. 287.
21 Em entrevista com o designer Luís Carrôlo, em 31/01/2012. 
22 Francisco Ferro - “Design em português,” em: «Sena da Silva», p. 180.
23 Teresa V. Heitor - “O locus da aprendizagem,” em «Sena da Silva», p. 102.
24 Idem, p. 103.
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assumido a orientação de vários estágios pedagógicos. Nesta altura, Sena conta-
va apenas com Assunção Cordovil e Gastão da Cunha Ferreira (filho), arquitecto 
recém-formado, que passaram também a integrar a PRAXIS.25 Sena da Silva e a 
PRAXIS iriam projectar e construir várias escolas com programas de complexida-
de distinta e desenvolver até à fase de protótipo o sistema modular.26  

Madalena Figueiredo, recém-diplomada na escola de Novara (Itália) na quali-
dade de bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, tinha integrado pouco tempo 
antes de Sena, o sector de design industrial da PRAXIS. Enquanto Sena esteve na 
cooperativa, os diversos departamentos foram responsáveis pela realização de 
quatro exposições.27

A primeira, teve por título: “O Homem e o Trabalho,” e foi encomendada pelo Ser-
viço Nacional do Emprego, com a colaboração do INII. Era uma exposição itinerante 
concebida a partir de um guião de Tomás de Figueiredo. A simplicidade da estru-
tura de suporte, a expressividade do tratamento gráfico dos painéis e a sequên-
cia das mensagens verbais e icónicas orquestradas por Luis Carrôlo assegura-
vam uma comunicação eficaz e atraente para o vasto público a que se destinava. 
Quando Sena chegou à PRAXIS, participou ainda, com Madalena Figueiredo, na 
montagem final desta exposição, que percorreu os concelhos mais industrializa-
dos do país.28

Quase simultaneamente desenvolveram projectos tão diferentes como a Exposi-
ção Comemorativa dos 25 anos da Direcção Geral da Aeronáutica Civil (na Socie-
dade Nacional de Belas-Artes [1972]), a 2.ª Exposição de Design Português, e – em 
Setembro de 1973 – o Pavilhão de Honra da Feira de Lausanne.29 Estas exposições 
encontram-se entre os mais memoráveis projectos em que participaram em con-
junto os diversos sectores da PRAXIS.

Na Exposição Comemorativa dos 25 anos da Direcção Geral da Aeronáutica Ci-
vil, apesar de Sena e a PRAXIS terem aproveitado uma estrutura ortogonal já 
muito usada em outras exposições, foi possível desenvolver uma sequência de 
espaços de visita e de painéis fotográficos que permitiram ultrapassar a mono-
tonia da apresentação de inúmeros dados quantitativos sobre o crescimento do 
tráfego em todos os aeroportos geridos pelo Secretariado da Aeronáutica Civil.30 

25 Consultar imagem em Anexo I – Imagens (Disco I) – [Figs. 12 & 13]
26 Sena da Silva - «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos», p. 123.
27 Idem.
28 Consultar imagens em Anexo I – Imagens (Disco I) – [Figs. 14 a 17]
29 Idem, pp. 123-124.
30 Idem, p. 125.
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O design da maior parte das sequências de painéis foi desenvolvido por Luis 
Carrôlo, com fotografias de José Carlos do Nascimento, ampliadas por Maria Ce-
cília Alves. Em alguns arranjos gráficos recorreram a desenhos de Luís Filipe de 
Abreu (n. 1935) feitos expressamente para o efeito, a montagens de desenhos de 
Leonardo da Vinci (1452-1519) e a colagens de fotografias de autores conhecidos31 

A 2.ª Exposição de Design Português foi a obra-prima conceptual de Sena da Silva. 
A organização coube, como referido anteriormente, a Maria Helena Matos e a 
programação a Sena, que contou com o apoio total da PRAXIS.32 

A PRAXIS já havia também estado anteriormente representada na 1.ª Exposição de 
Design Português. 

Entre os grandes clientes da PRAXIS estavam, além do INII e de Daciano da Cos-
ta, Sam, a ENGIL (Empresa de Construção Civil, Sarl.), a EUROFER (uma empre-
sa Portuense dirigida por Jorge Ferreirinha), o Banco de Fomento, o Fundo Fomento 
de Exportação, a SOREFAME, a COMETNA, a CEI (Consultores Económicos de 
Investimentos, Sarl.), a COVINA, entre outros.33

A componente ética geracionalmente característica destes designers da primeira 
geração revelou-se novamente em 1975, num clima de crítica situação económica. 
A própria PRAXIS modificou então o enquadramento socioeconómico que justi-
ficara a sua criação e o desenvolvimento das actividades dos departamentos de 
design. Estes deram lugar a um contexto inteiramente novo, em que o conceito 
de cooperativa permanecia válido, mas exigia a adopção de modelos de estrutura 
radicalmente desburocratizados, em que os sócios seriam exclusivamente produ-
tores directos, com qualificações específicas claramente definidas, sem qualquer 
apoio de serviços administrativos.34 Em virtude desta desburocratização das es-
truturas originais, a PRAXIS aos poucos começou a desintegrar-se. 

A cooperativa não se extinguiu imediatamente dado que havia dívidas a pagar 
aos bancos, mas os diversos estúdios começaram a autonomizar-se, assumindo 
os equipamentos disponíveis, mas também as respectivas dívidas contraídas 
na aquisição dos mesmos. Luis Carrôlo e Assunção Cordovil abandonaram a 
31 Sena da Silva - «Sena da Silva 60 anos de ofícios riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos». p. 126. Con-

sultar imagem em Anexo I – Imagens (Disco I) – [Fig. 18]
32 Em especial com Gastão da Cunha Ferreira, Tomás de Figueiredo, Júlio Moreira, Madalena Àlvares 

Cabral Figueiredo, Assunção Cordovil, Jorge Cardoso, Maria de Lurdes Ceirão, Luís João Baptista e 
Luis Carrôlo. 

33 Em entrevista com a designer Assunção Cordovil, em 22/02/2012. (A entrevista não é apresentada 
em anexo a pedido da própria, mas todas as referências à designer foram submetidas à avaliação da 
própria, pelo que nos dispensamos de repetir esta informação). 

34 Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” op. cit., p. 34.
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PRAXIS em 1976 e criaram uma outra cooperativa também chamada PRAXIS 
(Gabinete de Design e Artes Gráficas, S.C.A.R.L) e, em 1978, a PRAXIS original 
extinguiu-se completamente.35 Mas cada um dos diferentes designers que por 
lá passaram contribuíram, cada um à sua maneira, para dinamizar e estabelecer 
o design como uma actividade profissional por direito próprio e, grande parte 
deles, em ateliê próprio ou a trabalhar em entidades promotoras do design por-
tuguês, continuaram a contribuir para sedimentar e tipificar esta prática profis-
sional.

O esforço posto em prática por estes designers em geral, nomeadamente aqueles 
que além da actividade projectual procuraram registar um pensamento sobre as 
dimensões da prática profissional, contribuiu ainda para o reforço da legitimação 
do design, ou seja, ao uso de um vocabulário mais bem desenvolvido e à aquisi-
ção de valores mais explícitos para todos.

2.2. O design gráfico de Robin Fior ao serviço da PRAXIS

Robin deixou a Inglaterra e veio para Portugal, porque sentiu que estava na hora 
de experienciar outras vivências. Quando chegou a Lisboa, em Março de 1973, 
gostou de sentir que estava efectivamente na cidade que Pessoa (1888-1935) des-
crevia nos seus livros, que comparou à Dublin de James Joyce (1882-1941). Para 
Fior, Lisboa e Dublin eram muito parecidas, ambas cidades de periferia, paradas 
no tempo, e ele adorou a sensação.36 

Robin ficou instalado na Albergaria da Senhora do Monte, no bairro da Graça. O 
objectivo era estabelecer o tal plano de formação para os designers da PRAXIS, 
que nunca chegou a acontecer, em parte por não ter compreendido ser esse o 
objectivo da sua vinda para a cooperativa. As barreiras da língua, visto que só se 
comunicava em inglês e francês, devem ter constituído outro grande obstáculo ao 
plano inicial. Fior dedicou-se contudo de corpo e alma ao trabalho e o seu virtu-
oso grafismo acabou por ajudar a alargar os horizontes gráficos dos profissionais 
da PRAXIS, como o confirmaram recentemente alguns dos seus antigos colegas 
na cooperativa, entre eles, Assunção Cordovil e Luis Carrôlo.37 

35 Em entrevista com o designer Luis Carrôlo, em 31/01/2012.
36 ERF 29/10/2011. 
37 Em entrevista com o designer Luis Carrôlo, em 31/01/2012.
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Quando chegou a Portugal, Robin ficou, no entanto, surpreendido com o facto de 
alguns aspectos que eram prática corrente no campo gráfico em Inglaterra desde 
os anos 60, não fazerem ainda parte do repertório nacional.38

Enquanto esteve na PRAXIS, assistiu também à transição de um regime autoritá-
rio para uma democracia, sobre a qual se pronunciou mais tarde: 

A libertação da ditadura deixou um vazio que só veio a ser preenchido pela busca de uma 
identidade nacional autêntica, que passou pela redescoberta e reinvenção da história de Por-
tugal. Só depois da revolução foi possível desembaraçarmo-nos da teia das diferenças étnicas 
e culturais, que tinham estado escondidas atrás do verniz espesso da ideologia nacionalista. O 
que, por sua vez, resultou no desenvolvimento de uma indústria de património nacional, que 
veio depois a ser em boa parte financiada pelos fundos comunitários provenientes da CEE.39

Para Robin, «só com o fim da censura e a respectiva desmontagem do ‘estado-polícia’ que 
a sustentava, é que os designers, tal como os escritores, tiveram finalmente oportunidade 
de adaptar o seu discurso a uma sociedade aberta. E, isso levou obviamente o seu tempo».40 
Tal causava alguma estranheza a Fior, que vivera sempre numa sociedade aberta, 
em particular, depois do Maio de 68. Em virtude desse facto, Robin criou algu-
mas vezes aos seus colegas de trabalho na cooperativa, situações embaraçosas, 
que demonstravam que este não tinha a mínima noção do que era viver numa 
ditadura.41

Fior, percebeu, no entanto, que em países com uma censura institucionalizada, 
como a que existiu em Portugal:

A sinceridade no design gráfico (e não menos na literatura ou no cinema), teve que ser sempre 
transmitida obliquamente ou elipticamente; E, que em virtude desse facto na tipografia (tal 
como na escrita) a necessidade de convidar o leitor – ou espectador – a ler nas entrelinhas foi 
uma constante.42

Estas restrições nunca tinham sido colocadas a Robin, que fora sempre livre de 
expressar no seu design, inclusivamente, as suas próprias posições políticas. 

Para Fior, também, «a revolução de Abril tinha trazido consigo a explosão dos grafismos 
de rua, que proliferaram, como que por combustão espontânea, entre 1974 e 1976». E, 
para ele, «os efeitos corrosivos desta explosão foram a noção, largamente partilhada, de 
que qualquer pessoa podia e devia fazer cartazes, murais e graffiti,** e o facto de poucos 
profissionais saberem trabalhar com meios reduzidos», o que não constituía qualquer 
dificuldade para Robin, habituado a trabalhar com parcos recursos.43 «Mas, o país 
38 ERF 29/10/2011. 
39 Robin Fior - “Grafismo global e local Design gráfico em Portugal desde 1974,” em «Camões (revista de 

Letras e Culturas Lusófonas)», p. 92. 
40 Idem, p. 90.
41 Em entrevista com Assunção Cordovil, em 22/02/2012.
42 Robin Fior - “Grafismo global e local Design gráfico em Portugal desde 1974,” op. cit., p. 90. 
43 Idem, pp. 90-91.
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fora impedido de falar pela censura e com esta privação da liberdade de expressão, que 
durou quase meio século, perdera a capacidade de se expressar abertamente e de forma 
efectiva».44 Como resultado final, para Fior, «o grafismo banalizou-se e a paisagem 
urbana adquiriu uma incrustação de marcas e sinais (...), e, os cartazes tornaram-se o 
medium da Revolução e da Rua por excelência».45

De observador da revolução, Robin tornou-se rapidamente também um activo 
participante, sobretudo a partir do momento em que começou a colaborar com o 
Movimento de Esquerda Socialista e com o Centro de Informação e Documentação Anti-
-Colonial, para os quais produziu objectos gráficos políticos, fortes e polémicos, 
sobre os quais falaremos mais adiante.46

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido por Robin na PRAXIS, sobre este, 
Madalena Figueiredo, dizia que o designer tinha trazido a este atelier:

Mundo!!! Uma consciência muito forte do que é fazer design, com as suas emblemá-
ticas composições gráficas. 

Madalena, reconhecia, ainda, a influência de Robin, não só nos trabalhos daque-
les que cooperaram com ele na PRAXIS, mas também em objectos gráficos que 
ocasionalmente lhe vinham parar às mãos, inclusivamente, feitos, alguns deles, 
por jovens designers.47

Luis Carrôlo, que participou activamente no processo de criação da cooperativa, 
e que assistiu quase até ao fim ao seu desmoronar, acrescentou ainda que Robin:

Apesar de desorganizado, e de algumas discussões sobre temáticas diversas, que 
ocorreram na PRAXIS, terem acabado de forma exacerbada, este tinha um “olho” 
muito treinado e desenvolveu projectos muito competentes, em especial, um catálo-
go concebido para uma empresa chamada COMETNA.48

Quanto à aprendizagem esta processava-se através do ver fazendo, foi assim que 
fomos aprendendo o que Robin tinha para nos ensinar.49

Para Assunção Cordovil, Fior trouxe também à PRAXIS:
Para além de uma consciência profissional estruturada, uma cultura visual e 
gráfica mais sustentada, e também um cosmopolitismo, a léguas do nosso contexto 
“pequenino.”50 

44 Robin Fior - “Grids – and pathways,” em «Design from Portugal an anthology», p. 81. 
45 Robin Fior - “Grafismo global e local Design gráfico em Portugal desde 1974,” op. cit., pp. 90-91.
46 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 71. 
47 Em entrevista com a designer Madalena Figueiredo, em 12/05/2012. (A entrevista não é apresentada 

em anexo a pedido da própria, mas todas as referências à designer foram submetidas à sua apreciação, 
pelo que se dispensa repetir esta informação).

48 Em entrevista com o designer Luis Carrôlo, em 31/01/2012.
49 Idem.
50 Em entrevista com a designer Assunção Cordovil, em 22/02/2012. 
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A partir das afirmações proferidas, podemos depreender que, com a sua lógi-
ca gráfica, e certamente a importância dada à tipografia, – cuja legibilidade era 
imprescindível para Robin –, ofereceu aos profissionais da PRAXIS, uma fórmu-
la gráfica inédita, pelo menos no contexto nacional. Outro aspecto que deve ter 
igualmente impressionado era o facto da sua prática ter ainda a particularidade 
de integrar, total ou parcialmente, critérios semi-científicos, que eram reflexo da 
sua experiência anterior, tanto como designer, bem como professor nas escolas 
onde tinha leccionado anteriormente em Inglaterra. 

A influência que Robin exerceu na PRAXIS na qualidade de mentor, – o que lhe 
conferiu, não só um estatuto particular, mas também um ordenado à altura –, 
deveu-se também ao tom agudo, penetrante e comprometido das suas comunica-
ções gráficas. Através destas, Fior conquistou o respeito, não só dos seus colegas, 
mas também dos seus clientes. Foi a reputação que adquiriu na PRAXIS, que lhe 
valeu a conquista de uma clientela sofisticada e informada, que via no design, 
e em particular nas abordagens de Fior, uma forma de promover o seu sucesso 
particular ou colectivo.

Queremos com isto demonstrar que, independentemente dos briefings recebidos, 
foi a capacidade de Robin introduzir inteligência, beleza e, de modo geral, valor 
cultural aos projectos de design gráfico desenvolvidos, o que viria a fazer dele 
um reputado designer no contexto português, tal como já era visto entre os seus 
pares ingleses, para quem ainda hoje era uma figura de referência e um pioneiro 
do bom design político e editorial.

Robin saiu definitivamente da PRAXIS no final 1974. No tempo em que traba-
lhou nesta cooperativa, assistiu, não só ao nascimento da democracia portugue-
sa, como teve também oportunidade de experienciar uma década especialmente 
fértil do design português, com a emergência de novos protagonistas e com a 
afirmação da autonomia desta disciplina. Enquanto esteve na cooperativa, Fior 
envolveu-se também na propaganda política e teve ainda a oportunidade de ir 
leccionar para o Centro de Arte & Comunicação Visual (AR.CO), onde deu um con-
tributo substancial para a construção da imagem institucional desta escola, como 
teremos oportunidade de verificar.

São contributos como os de Robin, que hoje estão no centro da discussão em 
design, nomeadamente daquilo que se entende por design. É a partir de uma 
avaliação das contribuições de designers como Fior, que o design se vai desen-
volvendo e ganhando corpo, isto é, vai ganhando novos rumos e uma maior 
estruturação. 
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2.2.1. O catálogo para a COMETNA

Entre os melhores projectos que Robin produziu para a PRAXIS, estava um livro 
para a COMETNA, uma empresa metalúrgica portuguesa que forneceu até há 
alguns anos as bombas Mk80 à Força Aérea. Esta pertenceu inicialmente ao gru-
po Champalimaud, mas acabou por fechar em 2004. Neste projecto, Fior teve a 
colaboração de Maria de Lurdes Ceirão.

Analisemos as características desse catálogo:

Apoiado em pilares como o pensamento teórico e o funcionalismo, Robin reve-
lou sempre nos seus trabalhos uma lógica absoluta, que se via, por exemplo, na 
clareza e ordem com que organizava os elementos no espaço gráfico. Este livro 
não constituiu uma excepção à regra, apesar do seu refinamento tradicional, que 
remetia vagamente para os projectos de Tschichold, depois dos seus postulados 
gráficos sofrerem um volta-face. Não é, por isso mesmo, um dos projectos mais 
radicais de Fior, cuja originalidade exibida frequentemente nas suas obras, se 
mostrava tão vanguardista nesta altura, como se mostravam os heróis da revolu-
ção tipográfica alemã, nos anos 20.

Este livro constituía, no entanto, mais uma vez, um testemunho exemplar do 
conhecimento e sensibilidade de Robin, no que dizia respeito ao amplo campo 
tipográfico, não apenas no que dizia respeito ao design gráfico, mas também no 
que dizia respeito aos mais subtis segredos dos processos de impressão.

Podemos relembrar ainda que, a apresentação formal da tipografia nos projectos 
de Robin, representava uma atitude ideológica, senão progressista, fundamenta-
da no desejo deste em encontrar uma nova relação expressiva para a letra impres-
sa no design gráfico [Figs. 192 a 196].51

Ainda a propósito da retórica-formal deste livro, denotamos um aspecto que já fora 
observado antes, a assimetria e ritmo visual de algumas páginas. O resultado é uma 
forma lúdica, contrastada e colorida de promover a empresa, antes de neste catá-
logo se entrar nas especificações técnicas dos produtos.52 A partir da análise deste 
trabalho, depreendemos, igualmente, que foi através de projectos como este, e 
obra a obra, que Robin foi consolidando o seu prestígio em território nacional.

51 Os primeiros a fazê-lo foram El Lissitzky e Alexander Rodchenko* (1891-1956), e no sector mais inte-
lectualizado do movimento Dada, Kurt Schwitters* (1887-1948). Enric Satué, op. cit., p. 177.

52 Consultar as restantes imagens em Anexo I – Imagens (Disco I) – [Figs. 19 a 21]
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[Figs. 192 & 193] Capa e folha de rosto do catálogo para a COMETNA
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[Figs. 194 a 196] Páginas e contracapa do catálogo para a COMETNA



Capítulo 3
MES – os primeiros anos – 
e as “graficaturas de Robin Fior
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Nota introdutória

Neste capítulo referimos, mais uma vez, o facto do trabalho de Robin Fior estar 
profundamente conotado com o grafismo político de esquerda, e de como esse 
aspecto teve eco no contexto português, e deu origem a que fosse convidado, 
pouco depois de Abril de 1974, a participar no concurso para a criação do sím-
bolo para o Movimento de Esquerda Socialista (MES). Queremos ainda demonstrar 
que o contributo de Fior para este partido, para quem produziu o símbolo, se 
estendeu ainda ao seu principal órgão jornalístico, o «Esquerda Socialista». Apesar 
deste partido, ser constituído por gente esclarecida e instruída, um pouco à se-
melhança do que aconteceu com a Nova Esquerda inglesa, na qual Fior militou, a 
participação do designer neste caso específico limitou-se à propaganda.

Pretendemos ainda comparar os meios gráficos produzidos por Robin para o 
MES, com outros produzidos para outros partidos portugueses, com o intuito de 
perceber quais as semelhanças e as dissemelhanças, e de que forma a anterior ex-
periência profissional de Fior no campo político veio permitir ao designer marcar 
a diferença em relação aos projectos nacionais mais ortodoxos.
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3.1. Os primeiros anos do Movimento de Esquerda Socialista (MES)

Segundo a Declaração do Movimento de Esquerda Socialista, adoptada em Maio de 
1974:

 O MES resultava da iniciativa e actuação coordenadas de militantes cuja acção se 
tinha desenvolvido no campo das lutas de fábrica [...], da luta sindical, da luta contra 
a guerra colonial, da luta em torno das eleições fascistas, da luta dos cristãos revolu-
cionários, da luta dos estudantes e da acção política na emigração.”1 

Com efeito, no essencial, o Movimento constituiu-se pela confluência de quatro 
componentes sectoriais:

– Personalidades da ala esquerda da CDE (Comissão Democrática Eleitoral),2 
em grande parte originárias da crise estudantil de 1962, a quem o político 
e académico César Oliveira (1941-1998) apelidava de o Grupo do Florida;3

– Católicos progressistas radicalizados no combate anticolonial;4

– Estudantes da corrente Todo o Poder aos Cursos;5

– Sindicalistas e operários – em particular dos sectores têxtil e metalúrgi-
co – que, a partir de 1971, assinaram várias tomadas de posição como Grupos 
socioprofissionais mistos.6

1 Declaração do Movimento de Esquerda Socialista, Maio de 1974.
2 A Comissão Democrática Eleitoral (CDE) foi formada por elementos da oposição democrática ao regi-

me autoritário do Estado Novo, para disputar as eleições legislativas de 1969. 
3 Foi na crise de 1962 que o Grupo do Florida se consolidou. Mais uma vez, esta crise teve a sua origem na 

repressão à autonomia universitária e à liberdade de associação. Tudo começou com a proibição do I.º 
Encontro Nacional de Estudantes, convocado para Coimbra. Seguiu-se a proibição da comemoração do 
Dia do Estudante, a 24 de Março, acompanhada por brutal repressão policial, prolongada pela prisão 
de dezenas de jovens. Foi o que bastou para indignar a massa estudantil e para que as academias de 
Coimbra e Lisboa votassem a favor do luto académico. Cf. Paulo Bárcia & António Silva - «Movimento 
de Esquerda Socialista – uma improvável aventura», p. 49-50.

4 Quanto à componente católicos progressistas do proto-MES, nela, três personagens se destacaram: o 
arquitecto Nuno Teotónio Pereira (n. 1922), Luís Moita (n. 1939), e Victor Wengorovius (1937-2005) Os 
três integraram a primeira Comissão Organizadora Provisória do Movimento de Esquerda Socialista. 

5 Nascida nos anos 50, a geração do Todo o Poder aos Cursos era filha da classe média emergente. «Quando 
esta geração começou a chegar aos liceus, a Mocidade Portuguesa salazarista já tinha perdido muito da sua 
capacidade integradora de outros tempos. Esta geração acabou, por isso mesmo, por ser mais influenciada pela 
dinâmica dos movimentos da Acção Católica gerados pelo Concílio, que os motivou na apetência pela reflexão 
colectiva, pela curiosidade intelectual e por um mundo para além das fronteiras do Portugal de Salazar. Estava 
aberto o caminho para incorporar, no seu próprio percurso, muito do que foi a aventura antiautoritária dos anos 
60. A aventura iniciada com os ventos do flower power que sopravam da Califórnia, do on the road de Kerouac 
(1922-1969), da contracultura de Marcuse (1898-1979) e da sua teoria da alienação, do rock britânico, de Joan 
Baez (n. 1941), Bob Dylan (n. 1941) e do Woodstock (1969), e, mais tarde, num registo mais político, do percurso 
do Che Guevara na América Latina, da resistência vietnamita e da revolta estudantil que soprava de Berkeley a 
Paris e que agitou Portugal». Cf. Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., pp. 68-69.

6 Figura retórica criada para designar a junção de pessoas de diversas proveniências, nomeadamente 
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Poderíamos ainda falar de uma quinta frente, embora em fase embrionária, a dos 
oficiais milicianos.7

O MES surgiu também da confluência de duas gerações políticas: a que emergiu 
com a candidatura presidencial de Humberto Delgado (1906-1965),8 se afirmou 
na luta estudantil de 1962 e se legitimou com o Concílio Vaticano II,9 onde resi-
diam as raízes do Grupo do Florida10 e dos Cristãos Progressistas, e a que nasceu 
com o Maio de 68 Francês, «a derrocada moral do estalinismo nas ruas de Praga e o 

agudizar do imbróglio colonial»,11 e integrava os estudantes de Todo o Poder aos Cur-
sos, os operários dos Socioprofissionais e os milicianos.12

da área sindical e dos movimentos das empresas. Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/112010, 
apresentada em anexo.

7 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 14.
8 A candidatura presidencial do general Humberto Delgado surgiu como um verdadeiro “furacão” na 

paisagem política de 1958. Quando tudo se preparava para um remake das eleições presidenciais ante-
riores, de disputa inconsequente e desistência à boca das urnas por parte da oposição, eis que alguém 
ganhou credibilidade e surgiu como alternativa, captando as simpatias de figuras com as mais diver-
sas conotações políticas e, sobretudo, das massas anónimas. O assumido comportamento de coragem 
por parte do candidato, logo crismado de “general sem medo,” a sua passagem empenhada pelo 
regime a conferir-lhe conhecimento de causa, a promessa de liberalização, o modelo político ocidental 
que perfilhava, eis alguns dos ingredientes que explicam a adesão popular. Adesão que obrigou a 
tradicional “oposição democrática” a dar-lhe o seu apoio, ainda que na recta final, colando-se aos efei-
tos devastadores para a “situação” que a candidatura prometia. Cf. Jorge Fernandes Alves - «O Furacão 
Delgado e a Ressaca Eleitoral de 1958 no Porto», p.  3.  

9 Os trabalhos do Concílio Vaticano II arrancam em 1962. Convocado por João XXIII, abriria um proces-
so único de actualização e transformação da Igreja Católica. Dando o tom, na sua Encíclica Pacem in 
Terris, de 1963, João XXIII defenderia o direito à informação e o direito dos povos à autodeterminação. 
O Concílio só terminaria em 1965, já sob o papado de Paulo VI, e alimentaria  múltiplas polémicas em 
torno da profundidade das mudanças introduzidas. Cf. Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 59.

10 As componentes Grupo do Florida e Católicos Progressistas eram assim originárias da mesma geração 
política. Mas, o Grupo do Florida foi um caso sui generis, que fez dele um objecto de particular curio-
sidade intelectual, dado que, ao contrário de todas as outras frentes que desaguaram no MES e se 
dissolveram nele, a história deste grupo foi diferente. Permaneceu –   antes, durante e depois da breve 
passagem pelo MES – como um colectivo coeso, feito de invulgares cumplicidades políticas e pessoais. 
Um extraordinário grupo de amigos que sobreviveu, durante décadas, à usura do tempo e a algumas 
trajectórias políticas e profissionais de primeira linha, e que acabaram por entrar colectivamente no 
Partido Socialista.

Faziam parte do Grupo do Florida intelectuais, advogados, engenheiros e economistas, cuja composição va-
riável girou em torno de um núcleo, onde se destacaram Jorge Sampaio (n. 1939), João Cravinho (n. 
1936), Nuno Brederode Santos, José Manuel Galvão Teles, Armando Trigo de Abreu (n. 1940), Joaquim 
Mestre e João Bénard da Costa (1935-2009). Idem, p. 46. 

11 Idem, p. 14.
12 Idem.
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A cumplicidade entre este numeroso grupo de activistas que actuavam com au-
tonomia, contra o regime, nestes diversos movimentos sectoriais, foi sendo reco-
nhecida por alguns o que, a certa altura, desembocou na consciência de que se 
estava perante um movimento político informal. Daí até à ideia da sua institucio-
nalização foi um pequeno passo.

Quanto à sigla “Movimento de Esquerda Socialista,” adoptada no Centro Nacio-
nal de Cultura nas vésperas do 1.º de Maio e da autoria de Victor Wengorovius,13 
foi construída por aproximações sucessivas. “Movimento” foi absolutamente 
consensual, posto que estes eram mais do que um “Grupo” ou do que uma mera 
“União,” mas recusavam ainda a referência a “Partido,14 por razões ligadas à ma-
triz ideológica inicial. Assim, o MES afirmava-se como Movimento, reivindicava-
-se Socialista e afirmava-se como sendo de Esquerda, defendendo como princípio 
fundamental que a emancipação dos trabalhadores só podia ser obra dos próprios 
trabalhadores. Foi à luz deste princípio que o MES se afirmou inicialmente como 
“Movimento” e não como “Partido.” Aos olhos dos fundadores do movimento, 
o termo Partido estava demasiado conotado com os aparelhos burocráticos esta-
linistas. No fundo, não se tratava de impor à classe operária uma qualquer van-
guarda esclarecida, mas sim de apoiar a sua própria auto-organização.15

O termo “Esquerda,” apesar de soar a redundância, foi introduzido para melhor 
qualificar o termo Socialista. Tratava-se de afirmar que o movimento pugnava 
por um socialismo de esquerda, logo anticapitalista. Longe, portanto, do espaço 
da social-democracia, olhada como uma mera gestora do capitalismo.16

Uma réplica do chileno MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que ti-
nha sido fundado em 1965, chegou a ser equacionada. O que, em português, 
daria MER (Movimento de Esquerda Revolucionária), mas esta ideia foi aban-
donada porque seria um alvo de fácil adulteração. Quando a sigla MES pa-
receu finalmente consolidada, houve, no entanto, quem fizesse emergir um 
último debate semântico: «de» versus «da»; «de Esquerda Socialista» versus 
«da Esquerda Socialista». O segundo foi considerado demasiado pretensioso 
e foi abandonado.17

13 Idem, p. 15. 
14 O MES inscreveu-se oficialmente no Supremo Tribunal de Justiça a 20 de Fevereiro de 1975. Em entre-

vista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
15 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 125. 
16 Idem. 
17 Ibidem. 
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A primeira aparição do MES ocorreu na grande manifestação do 1.º de Maio de 
1974, onde os simpatizantes carregavam um pano artesanal onde estava escrito 
Movimento da Esquerda Socialista (em organização). Existem quatro fotografias, da 
autoria de Rosário Belmar da Costa, na época militante da corrente Todo o Poder 
aos Cursos, que testemunhavam esse momento singular [Fig. 197] .18 

Apesar de nesta altura já haver sigla, o essencial da identidade corporativa do 
movimento estava ainda por criar, dado que faltava um símbolo, uma direcção, 
um programa, e também, um local de reuniões.19 Foi na sequência destes aconte-
cimentos que Robin se viu, mais uma vez, envolvido no design para actividades 
políticas, onde veio a encontrar novamente as mesmas condições técnicas limita-
das e onde trabalhou igualmente de graça.  

18 Várias fontes confirmaram que os panos apresentados foram confeccionados em casa de Carlos Pratas, 
no Bairro do Restelo, que funcionava como uma espécie de sede do Todo o Poder aos Cursos. Na pressa 
da produção, apareceu, erradamente o «da» (e não «de») Esquerda Socialista. Ibidem. 

19 A primeira sede nacional do MES foi instalada no n.º 146 da Avenida D. Carlos I, em frente à Assem-
bleia da República, onde hoje funcionam os serviços culturais da Embaixada da Ucrânia. A sede foi 
atribuída pelo Movimentos das Forças Armadas, e as diligências foram feitas por César de Oliveira, 
com o precioso apoio de António Romão, então a prestar serviço militar na Marinha. 

Esta tornou-se palco de centenas de encontros e de reuniões, de um permanente caos organizativo e de 
vibrantes debates políticos, que se prolongaram por longas e sucessivas  madrugadas. A 9 de Maio 
constitui-se a Comissão Organizadora (Provisória), que passou a ser identificada como CORP. 

[Fig. 197] Participação do MES no 1.º de Maio de 1974
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A Declaração do Movimento de Esquerda Socialista foi lançada, sob responsabili-
dade da Comissão Organizadora (Provisória) [CORP], a 11 de Maio, e dela cons-
tavam as declarações apresentadas no parágrafo de abertura deste capítulo.20 O 
I.º Congresso do Movimento realizou-se nas vésperas do Natal de 1974, na Aula 
Magna entre 21 e 22 de Dezembro, e nele se deu a cisão entre o MES e o Grupo 
do Florida. O afastamento de um dos círculos fundadores do MES, representou, 
seguramente, o fim da primeira fase de vida do Movimento de Esquerda Socialista, 
que se tinha iniciado em Novembro de 1970.21

Na qualidade de Partido, o MES veio a concorrer somente a dois actos eleitorais: 
para a Assembleia Constituinte de 1975 e para as eleições legislativas de 1976. O 
seu registo foi dado por cancelado22 com fundamento no facto do partido ter dei-
xado de exercer actividade desde os primeiros meses do ano de 1981.23

3.2. As “graficaturas”24 para o MES – O símbolo 

Desconhece-se a data precisa da aprovação do símbolo do MES, mas foi prova-
velmente durante o mês de Junho de 1974, uma vez que, a 21 de Agosto, o círculo 
vermelho do símbolo já estava presente nos prospectos que anunciavam o pri-
meiro comício nacional do movimento no Clube Atlético de Campo de Ourique. 
Os arquivos centrais do MES confirmam que a Comissão Organizadora (Provi-
sória) organizou um concurso de ideias, onde foram apresentadas 17 propostas, 
quer individuais, quer sugeridas pelas estruturas sectoriais e locais [Fig. 198]. In-
felizmente, não foram identificados os autores de cada uma das propostas, sabe-
-se apenas, que saiu vencedora a maqueta n.º 9, da autoria de Robin Fior,25 que 
participou no concurso a convite de César Oliveira e por sugestão da fotógrafa 
Maria do Carmo Galvão Teles (n. 1937), com quem Fior trabalhava nesta altura 
na PRAXIS.26

20 MES, Princípios Organizativos Provisórios, 1974. 
21 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 155. 
22 Pelo Acórdão 666/97 do Tribunal Constitucional, publicado no Diário da República, II série, em 

18/12/1997.
23 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
24 Neologismo da autoria de Robin Fior, que o utilizou no contexto da sua tese de doutoramento, onde 

se referiu à retórica e poética do design gráfico como “graficatura,” para estabelecer a sua equivalência 
com a “arquitectura,” a “literatura,” a “escultura” e a “pintura.” 

A expressão foi utilizado nesta tese com outro sentido, por forma a designar “projectos de autor.”
25 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 134. 
26 ERF 12/07/2010.
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O símbolo vencedor era composto por um círculo vermelho, uma estrela de cinco 
pontas amarela, e pela sigla MES. A estrela, e o disco vermelho, apareciam como 
símbolos do internacionalismo (a união dos cinco continentes sob uma ideologia 
comum), e a estrela era posicionada do lado esquerdo do disco para simbolizar o 
Leste. A fonte utilizada foi a Block,27 que foi usada na sua versão Bold, em virtude 
da qualidade distintiva dos seus caracteres, utilizados a preto para conferir con-
traste [Fig. 199].28 

O vocabulário iconográfico utilizado neste símbolo, apesar da sua simplicidade, 
era de uma grande riqueza simbólica, e, segundo Eduardo Graça (n. 1947), – que 
foi um dos fundadores do MES, e uma figura articuladora dentro deste e director 
dos seus  dois órgãos de imprensa –, «este era o único símbolo adoptado pelos partidos 

27 Esta fonte foi desenhada por H. Hoffmann, em 1908, para a fundição Berthold, em Berlim.
28 ERF 12/07/2010.

[Fig. 198] Propostas de símbolo para o MES não adoptadas

[Fig. 199] Símbolo do MES, Robin Fior, 1974
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portugueses, com uma declarada feição feminil». De acordo ainda, com o fundador do 
MES, de quem Robin se tornou bom amigo: 

este símbolo era diferente de todos os outros dos partidos existentes, porque não 
tinha punhos, martelos, setas ou foices. Contrariamente aos símbolos dos partidos 
institucionais portugueses, que eram uma réplica dos símbolos dos partidos euro-
peus homólogos e que se integravam em famílias políticas internacionais, o símbolo 
do MES tinha um grafismo diferente, criado com o objectivo de o separar dos res-
tantes partidos.29 

A estrela presente neste símbolo não era contudo um elemento raro no contexto 
dos símbolos dos partidos formados nesta altura, e que concorreram à Assem-
bleia Constituinte, tal como o MES. Por exemplo, estava presente, com mais ou 
menos destaque, nas siglas de partidos como: o PUP (Partido de Unidade Popular); a 
UDP (União Democrática Popular); o PCP (Partido Comunista Português); a LCI (Liga 
Comunista Internacionalista); ou a FEC-ml (Frente Eleitoral de Comunistas Marxistas-
-Leninistas). No contexto destes partidos esta aparecia naturalmente associada a 
outros símbolos, como a foice e o martelo que, representando respectivamente o 
campesinato e o operariado, eram dominantes.30 A LCI, optou, no entanto, por 
utilizar a foice e o martelo vistos de frente, «e o PUP representou a trindade de Leni-
ne – Paz/Pão/Terra – geometricamente, segundo uma heráldica simétrica onde a espiga e 
a roda dentada, eram mediadas pela estrela».”31 

Apesar da estrela ser um elemento de uso consensual nos símbolos dos partidos 
da esquerda, no MES esta não estava associada a qualquer outro símbolo. O dis-
curso visual do símbolo do MES não era humanizado como o dos restantes par-
tidos, além de que a estrela tinha a particularidade de ser suficientemente vaga 
para poder representar muitas coisas ao mesmo tempo.32 

Em termos ideológicos o MES tinha algumas afinidades com o PSU Francês, e 
com alguns partidos da América Latina, nomeadamente com o referido MIR,33 ou 
o MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitária). Fazia-se inclusivamente alguma 
propaganda a estes partidos no contexto do jornal Esquerda Socialista, o primeiro 
órgão de difusão do partido. 

29 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
30 A combinação das imagens do camponês e do operário aparecem pela primeira vez num prato de 

porcelana do artista russo Sergei Chekhonin (1878-1936) em 1918, passando depois para a bandeira 
soviética e daí para a internacional comunista, tendo sido depois adoptada pelos seus partidos. Robin 
Fior - “Os constituintes dos cartazes,” em «Constituinte 25 anos a campanha eleitoral em cartazes», p. 10.

31 Idem.
32 ERF 31/08/2011.
33 Ainda hoje existe, embora não tenha expressão política.
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Segundo Eduardo Graça, também, «o símbolo do MES parecia ter ido buscar alguma 
inspiração ao símbolo do MIR Chileno»,34 mas Robin contrariou esta semelhança, e 
negou que este tenha constituído qualquer fonte de inspiração para si [Fig. 200].  

Na construção do símbolo do MES as ideias expressas por Robin no artigo Under 
the Counter-Culture, onde, como referido, se opôs à ilegibilidade intencional, que, 
segundo ele, comprometia a sintaxe gráfica, estiveram, como era comum em Fior, 
presentes na construção deste símbolo, pelo que não nos parece surpreendente 
que tenha resultado tão forte simbolicamente. 

Este símbolo não foi, no entanto, a única proposta apresentada por Robin para o 
MES. A outra imagem que apresentou tinha uma mão que segurava uma chave-
-inglesa, onde eram incorporadas as letras MES, separadas por pontos. Esta era 
a verdadeira interpretação simbólica de Fior do MES, mas este admitiu que este 
símbolo representava apenas alguns aspectos do discurso público do movimen-
to, e não a totalidade das suas ideias e propostas [Fig. 201].35 

Curiosamente existiam inúmeras afinidades em termos iconográficos e visuais 
entre esta proposta de Robin e o símbolo da Frente Socialista Popular (FSP), criado 
exactamente no mesmo ano, por um autor desconhecido.  Porém, tal não passava 
de uma coincidência na combinação de elementos iconográficos que faziam parte 
de uma mesma ideologia de inspiração marxista [Fig. 202].36

34 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
35 Idem.
36 A FSP concorreu para a Assembleia Constituinte (1975) e para a Assembleia da República (1976), tendo 

[Fig. 200] Símbolo do MIR, 1965

[Fig. 201] Segunda proposta para símbolo do MES, Robin Fior, 1974
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A partir da sua aparição, o símbolo do MES começou a ser utilizado com grande 
destaque, em cartazes e noutros materiais de propaganda, acompanhado de pa-
lavras de ordem ou informações sugestivas, convocando para comícios ou para 
manifestações. Robin foi também autor de um desses cartazes (analisado mais à 
frente), que, segundo Edurado Graça, «era surpreendente pela sua ousadia e de uma 
grande modernidade para o contexto português».37 Richard Hollis, que visitou Portu-
gal pouco tempo depois da revolução de Abril, ficou bastante bem impressiona-
do com este cartaz que viu afixado nas paredes de Lisboa.38 

3.2.1. O pano de fundo do I.º Congresso

O I.º Congresso do MES, realizou-se, como mencionado, na Aula Magna da Ci-
dade Universitária, entre  21 e 22 de Dezembro de 1974. Este foi decorado com 
um pano de fundo sui generis. O conceito subjacente ao pano de fundo, era um 
conjunto de pegadas vermelhas que se dirigiam para um centro, onde estava sím-
bolo do MES. Este foi idealizado por Robin. Porém, havia um problema técnico 
resultante do facto das pegadas serem verdadeiras, pelo que, nas idas e vindas, 
havia tantas pegadas a dirigir-se para o símbolo do MES como a afastar-se dele 
[Fig. 203]. O que nas circunstâncias daquele congresso, foi um mau presságio, 
tendo em conta que foi neste que se deu a cisão entre o MES e o Grupo do Florida.39

a partir daí integrado a Frente Eleitoral do Povo até 1978. A FSP era herdeira do Movimento Socialista 
Popular de Manuel Serra, militante do PS e uma das grandes figuras católicas da oposição ao fascismo. 
Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.

37 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
38 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
39 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 155. 

[Fig. 202] Símbolo da FSP, 1974
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3.2.2. O primeiro órgão de imprensa do MES 

A ideia de lançar um jornal surgiu no contexto do MES logo em Maio de 1974. 
Esta ideia foi várias vezes discutida pela Comissão Organizadora (Provisória), 
que confirmou a intenção de  começar a publicar o jornal na 1.ª Assembleia. Num 
documento de 4 páginas, datado de Junho do mesmo ano, a Comissão de Im-
prensa do MES, propôs os objectivos, estrutura, condições financeiras e um título 
para a futura publicação, A Luta de Classes, que nunca veio a ser adoptado. A nova 
Comissão Executiva – de quem politicamente dependia o jornal – optou, mais 
tarde, pelo título Esquerda Socialista, para sublinhar a sua relação orgânica com o 
Movimento.40

O primeiro Director foi César Oliveira, que, com uma larga equipa,41 estruturou 
toda a fase de concepção. Para além dele, faziam parte do Comité de Redacção 
José Elias, Castro Mendes, Nuno B. Bastos e Freire Andrade. As reuniões tinham 
lugar numa segunda sede, bastante mais calma, entretanto arranjada por Galvão 
Teles, na Rua Garrett (n.º 80, 4.º andar).42

O Esquerda Socialista, desenhado também pela mão de Robin, foi impresso na Re-
nascença Gráfica, ao Bairro Alto, como grande parte da imprensa partidária do MES. 
Uma excepção foi o jornal trissemanário Poder Popular, pelo qual Fior já não foi res-
ponsável, produzido para a campanha eleitoral nas oficinas da Associação dos Defi-
cientes das Forças Armadas (ADFA).43 A escolha da Renascença Gráfica deveu-se, não 
40 Idem, p. 137. 
41 O apoio gráfico era assegurado por Robin Fior, a administração era constituída por José Catela, José A. 

Vieira da Silva e Augusto Seabra e o secretariado assegurado por seis mulheres: Isabel Cordovil, Maria 
do Carmo, Odete Bernardes, Maria Regina Vasconcelos e Maria Beatriz Oliveira. 

42 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 137-138. 
43 Foram editados 7 números na ADFA, que podiam ser utilizados simultaneamente como jornal e como 

[Fig. 203] Pano de fundo do I Congresso, Robin Fior, 1974



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior376 A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior377

só ao facto de nela se imprimirem outros periódicos de esquerda com prestígio, – e 
o Diário de Lisboa –, mas também às relações pessoais que Galvão Teles e Victor 
Wengorovius mantinham com a família Ruella Ramos, a proprietária da empresa. 
Embora nunca tenha sido simpatizante do MES, Pedro Ruella Ramos manifestou 
ao longo dos anos, um enorme carinho pela imprensa do movimento, chegando in-
clusivamente a imprimir o número zero de Esquerda Socialista sem qualquer avanço 
financeiro e a resistir à acumulação da dívida do MES, que era quase permanente.44

Foi ainda adoptada uma visão demasiado optimista relativamente à capacida-
de de influência do movimento e, consequentemente, relativamente à tiragem** 
média do seu jornal. Estimou-se que as vendas estabilizariam na ordem dos 30 a 
35 mil exemplares – 50% no circuito comercial e outro tanto entre os militantes. 
Nesse quadro foi decidida a produção de um número zero (16 páginas), com uma 
tiragem na ordem dos 100 mil exemplares, que serviria para angariar fundos. 
Este saiu a 12 de Setembro, data articulada com o encerramento de uma campa-
nha de solidariedade com o povo chileno, com a capa e contracapa a duas cores e 
miolo a preto e branco [Figs. 204 a 208]. Durante a primeira fase com uma média 
de 12 páginas e com o preço inicial de dois escudos e cinquenta centavos (1,25 
cêntimos).45

O número zero do jornal, era acompanhado por um cartaz de apoio ao povo 
chileno, onde Robin utilizou como segunda cor o vermelho, porque esta fazia 
parte da bandeira do país (adoptada oficialmente no dia 18 de Outubro de 1817), 
e simbolizava e homenageava os chilenos que morreram durante a guerra de 
independência. Neste cartaz Fior, utilizou a simetria cromática como forma de 
estabelecer uma relação orgânica e formal entre o povo português e o do Chile, 
sustentada pela afirmação “a luta do povo chileno é a nossa luta.” Na confluência das 
duas cores, a irregularidade dos contornos era também uma referência simbóli-
ca ao sangue derramado no Chile, e a mancha preta de tinta, substancialmente 
maior que a vermelha simbolizava também que a resistência do povo Chileno era 
maior do que todas as atrocidades [Fig. 206].

Durante o período em que Robin projectou o Esquerda Socialista (em formato ta-
bloide) não teve nunca possibilidade de trabalhar através de uma maqueta, pois 
tinha de estar constantemente a improvisar. O que, segundo o próprio, se revelou 
bastante cansativo, visto que durante os seis meses em que trabalhou para o MES, 

cartaz. Neles se inclui uma caixa humorística, rara para a época, da autoria de Luís Neto – «Totó um 
eleitor como os outros». Idem, p. 175.

44 Idem, p. 138. 
45 Idem. 
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começava sistematicamente a trabalhar às 4 da tarde e acabava às 4 da manhã. Fior, 
chegou inclusivamente a redigir títulos para o jornal, apesar da sua colaboração 
se limitar ao design, e a fazer ainda pequenas ilustrações.46 Robin, que trabalhava 
nesta altura na PRAXIS, fazia este jornal em sua casa, na Rua do Duque, e os por-
menores finais eram ultimados na própria gráfica, com o apoio incondicional de 
Eduardo Graça.47 

No processo de concepção de Esquerda Socialista, à semelhança do que aconteceu 
com o jornal Black Dwarf em Inglaterra, Robin tinha poucos recursos técnicos e 
teve que se limitar às fontes disponíveis na Renascença Gráfica. No que dizia res-
peito aos tipos, a limitação era visível, na quantidade de vezes em que foi obri-
gado a improvisar acentos, criados utilizando como alternativa pequenos filetes 
[Fig. 205]. A única excepção foi o cabeçalho de Esquerda Socialista, onde utilizou a 
mesma fonte do símbolo.

Apesar das limitações em matéria de fontes, os títulos, compostos geralmente 
com fontes Grotesque condensadas, foram estruturados algumas vezes segundo 
uma coreografia cheia de musicalidade, como se podia ver, por exemplo, pelo 
título “REESTRUTURAÇÃO SINDICAL E A LUTA ANTICAPITALISTA,” que 
se desdobrava ao longo de quatro páginas e da grelha de seis colunas de forma 
completamente assimétrica [Figs. 205, 207 & 208]. O excelente tratamento de 
texto salvaguardava ainda o claro e inequívoco entendimento da mensagem.

A ilustração, algumas vezes reproduzida em alto-contraste e despida do seu 
enquadramento original resultava quase sempre dinâmica em virtude de uma 
apropriada e inesperada colocação no espaço [Fig. 213]. Um virtuoso uso do es-
paço branco, apesar da quantidade profusa de informação escrita, sobretudo no 
número zero, garantiam um agradável colorido na página.

A preferência por fontes sem serifas para o cabeçalho e títulos, – salvo algumas 
excepções no contexto de Esquerda Socialista –, caracterizou o design de Robin 
para actividades jornalísticas, como pudemos observar a partir dos diversos 
exemplos analisados anteriormente. O resultado final era uma combinação feliz 
entre tradição e inovação.

O uso de fotomontagens, ainda que pontualmente, foi outro aspecto observado 
no design de Esquerda Socialista, como o exemplificava a capa do número dois. 
Nesta capa, Robin sobrepôs uma fotografia de um calendário a um excerto de 
texto do editorial, Um debate em três entrevistas. O calendário assinalava o dia 28 

46 ERF 12/07/2010.
47 Idem.
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de Setembro e a página estava a ser virada de modo a simbolizar a passagem a 
um novo ciclo político [Fig. 212]. Esta foi a data acordada para a manifestação 
da ”maioria silenciosa” que tinha por alvo o reforço da posição do Presidente 
da República António de Spínola (1910-1996). Foi um propósito que se começou 
a desenhar a partir de 10 de Setembro no seguimento da concessão da indepen-
dência à Guiné, que chocava com a estratégia colonial defendida por Spínola. Foi 
neste contexto que surgiu a terminologia “maioria silenciosa.”  

Os cartazes deste movimento invadiram a cidade de Lisboa, mas eram pronta-
mente destruídos por militantes de esquerda. De forma aparentemente contra-
ditória, Robin foi também o autor de um desses cartazes intitulado SÁBADO 
dia 28 manifestação de apoio ao General Spínola: Não aos extremismos sim à firmeza e 
fidelidade ao programa do M.F.A., mas o plano da manifestação abortou e o evento 
acabou por não se realizar [Fig. 209]. O cartaz original tinha um fundo verde, e 
foi encomendado a Fior por um simpatizante da facção mais à direita do M.F.A., 
Francisco Pequito Rebelo [Fig. 210]. 

Fior produziu pouco tempo depois uma outra versão deste cartaz, divulgada no 
número um de Esquerda Socialista. Nesta última versão, Robin na boca da figura, 
que antes dizia “maioria silenciosa,” colocou agora uma bolacha de uma marca 
muito popular na altura chamada “Capitão,” e acrescentou na base do cartaz a 
afirmação Os capitães são «um osso duro de roer» [Fig. 211], fazendo assim um tro-
cadilho político. Com um humor invulgar para a época, este tinha, no entanto, 
segundo Fior, «um grafismo idêntico ao praticado na altura em Portugal para promover 
actividades políticas. Entre as características correntes no design gráfico político da época 
estavam a preferência pela ilustração sobre a fotografia e o uso de tipos ou letras toscamen-
te compostas ou desenhadas».48

Apesar do ecletismo gráfico presente no design de Esquerda Socialista, as fotogra-
fias, despidas ou não do seu fundo, foram enquadradas com um rigor matemá-
tico, que obedecia à grelha de seis colunas criteriosamente estabelecida para o 
jornal. As fotografias utilizadas no contexto deste jornal eram, no entanto, no sen-
tido literal da palavra, roubadas de diversas fontes, porque não existia sequer um 
fotógrafo designado para o efeito. O jornal vivia essencialmente da tipografia, do 
design e, principalmente, do talento de Robin e dos seus posteriores colaborado-
res, entre os quais se encontraram a designer Helena Salvador, os arquitectos Jorge 
Martins e Vasco Massapina e a pintora Mafalda Osório. Esta última, tal como Fior, 
produziu materiais gráficos para o MES praticamente desde o início.49

48 Ibidem.
49 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
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O jornal Esquerda Socialista, bem como o restante material propagandístico feito 
para o MES, por Robin e pelas outras personalidades atrás referidas, tinha ainda 
uma particularidade que não dependia dos designers mas da ideologia do Parti-
do: a propaganda não foi, em momento algum, personificada por qualquer líder. 
No MES nunca existiu uma figura estatutária – ou mesmo simbólica –  de um 
secretário geral, tendo sempre sido dirigido de forma colegial.50

O grafismo político corrente fazia uso quase exclusivo das figuras do líderes. 
Mário Soares (n. 1924), Álvaro Cunhal (1913-2005) e outras, que eram as persona-
lidades de referência, surgiam sistematicamente. No MES escondiam-se, de algu-
ma forma, as personagens de forma a colocar a descoberto a imagem não pessoal, 
o que era um preito ao colectivismo. Existia a ideia de que o colectivo estava 
acima do pessoal e de que todas as decisões, trabalhos e ideias deviam passar por 
esse colectivo. O que, segundo Eduardo Graça «foi, naturalmente, prejudicial em 
termos políticos imediatos, porque não era isso que as pessoas estavam à espera, pois estas 
precisavam de uma referência».51 
No Esquerda Socialista número seis, ainda desenhado por Robin, a tiragem foi 
reduzida para 20 mil exemplares, que foram distribuídos da seguinte forma: 9 
mil para os núcleos, 4 mil para os ardinas de Lisboa, 4 mil para a venda militante 
em Lisboa, 2 mil para distribuição comercial em Lisboa (extra-ardinas), 250 para 
o estrangeiro. Um documento datado de Dezembro calculava que, só em Lisboa, 
as sobras já eram da ordem dos 2000 a 2500 exemplares. Até ao 1º Congresso, na 
Aula Magna da Cidade Universitária de Lisboa, saíram mais 11 números. Um 
ano depois, tendo mudado o nome para Poder Popular, a tiragem do jornal acabou 
por se estabilizar em torno dos 12 mil exemplares.52

César Oliveira abandonou a direcção do jornal nas vésperas do conclave da Aula 
Magna, sendo interinamente substituído por Rogério de Jesus. A partir do 1.º 
congresso, Augusto Mateus, tornou-se o responsável pelo Esquerda Socialista até 
este se transformar em Poder Popular, cujo primeiro director foi Fernando Ribeiro 
Mendes.53

Na fase final do Esquerda Socialista e durante toda a vigência de Poder Popular, co-
laborou, também com o MES o caricaturista Frederico Paula – conhecido como o 
Titi – que produziu desenhos com enorme qualidade gráfica e fácil leitura política, 

50 Idem.
51 Ibidem.
52 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., pp. 138-139. 
53 Idem, p. 139. 
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que dariam sempre um toque de irreverência às publicações do MES, mesmo 
nos momentos mais cinzentos da deriva leninista.54

No design do Poder Popular, o legado de Robin, fez-se, no entanto, sentir na sua 
paginação, nomeadamente na grelha de seis colunas, no uso de cabeçalhos com-
postos com fontes Grotesque condensadas, no enquadramento rigoroso das ima-
gens à largura das colunas de texto e na própria assimetria do design. Mas, as 
subtilezas gráficas que caracterizavam os primeiros números de Esquerda Socia-
lista, – como, por exemplo, a rotação dos títulos –, e que advinham basicamente 
de uma abordagem de design “content motivated [Fig. 214],” como o próprio Fior 
costumava referir, perderam-se, contudo, nos números seguintes e mesmo na pa-
ginação de Poder Popular [Fig. 215].
Graças à experiência profissional anterior de Robin, nomeadamente, no cam-
po do design de jornais, as características gráfico-estilísticas dos órgãos de 
imprensa do MES, tinham também algumas particularidades em relação aos 
órgãos propagandísticos de outros partidos de esquerda, em virtude do facto 
de combinarem um maior profissionalismo com arrojo gráfico. Tais qualidades 
tornavam o Esquerda Socialista mais apelativo, mesmo relativamente aos jornais 
concorrentes produzidos por profissionais qualificados, como, por exemplo, o 
Avante do PC [Fig. 216], com design na altura da autoria de José Araújo (n. 1941). 

O que distinguia basicamente o trabalho gráfico de Fior para o MES, do desen-
volvido para os restantes órgãos propagandísticos dos partidos de esquerda por-
tugueses, como, por exemplo, também a Luta Popular do PCTP/MRPP, do qual 
não foi possível apurar o autor gráfico [Fig. 217], era o seu empenho, tão caracte-
rístico, em querer fazer das palavras e dos espaços gráficos a própria revolução, 
aspecto esse que conferia distinção aos seus projectos, e que já tinha sido obser-
vado nos trabalhos que tinha produzido em Inglaterra.  

Um indicador da actividade do MES foi precisamente a vitalidade editorial da 
sua imprensa, ao conseguir conjugar sempre duas variáveis: a capacidade de or-
ganização interna e a simpatia externa.55 Na ausência de séries estatísticas sobre 
o volume de vendas do jornal, recorreu-se à média de jornais/mês. E o que se 
verificou foi que no ano de 1975 essa média atingiu o seu ponto mais elevado (4,9 
contra 4,0 em 1974). Durante o ano de 1976 ainda se publicaram 30 exemplares do 
Poder Popular, mas em 1977 e 78, pouco mais de uma dúzia. E, a partir de 1979, o 
MES deixou, pura e simplesmente, de ter imprensa partidária própria.56

54 Idem. 
55 Idem, p. 167. 
56 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit, p. 167. 
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Para fazer este jornal, Robin, como qualquer criativo de publicidade ou artista, 
inspirou-se ainda nos signos e símbolos correntes da cultura política da época. 
No entanto, nas situações em que esses símbolos não existiam ou lhe pareciam 
desadequados para os fins pretendidos, procurou criar, através da fotomontagem 
ou do uso da tipografia, novos símbolos, acreditando que o público aceitaria a 
convenção, «o que nem sempre terá acontecido uma vez que o jornal foi considerado por 
alguns militantes demasiado intelectual».57

Para terminar gostaríamos de referir que, apesar de produzido com parcos recur-
sos, o design de Esquerda Socialista reflectia o background de Fior em matéria de 
produção gráfica para actividades jornalísticas, onde o desejo de inovar somado 
a uma abordagem racional dos problemas de design se sobrepôs sempre a todas 
as considerações, conferindo uma dimensão particular ao seu trabalho.58

57 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
58 Consultar mais imagens de Esquerda Socialista e Poder Popular em Anexo I – Imagens (Disco I) – [Figs. 

22 a 30]

[Figs. 204 a 208] Primeira, páginas interiores e campanha de apoio ao povo chileno, 
Esquerda Socialista 0 (12 Setembro de 1974, Robin Fior
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[Figs. 204 a 208] Primeira, páginas interiores e campanha de apoio ao povo chileno, 
Esquerda Socialista 0 (12 Setembro de 1974, Robin Fior
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[Figs. 209 & 210] Cartazes de apoio ao General Spínola, Setembro de 1974, Robin Fior
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[Fig. 211] Cartaz de apoio ao General Spínola, Esquerda Socialista 1, 16 Outubro de 1974, Robin Fior

[Figs. 212 & 213] Esquerda Socialista 2, 25 Outubro de 1974, Esquerda Socialista 3, 30 Outubro de 1974, Robin Fior
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[Fig. 214] Páginas interiores Esquerda Socialista 13, 21 Janeiro de 1975, Robin Fior

[Fig. 215] Poder Popular 2, 30 Julho de 1975, designer desconhecido
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3.2.3. O cartaz “Anjos, Marvão Libertação”

No dia 17 de Junho de 1974, João Mário Anjos, miliciano e militante do MES, foi 
preso – conjuntamente com Carlos Marvão (militante do PCP) – por se recusarem 
a reprimir uma greve dos trabalhadores dos CTT. Uma primeira manifestação 
de solidariedade teve lugar a 28 de Junho no Campo Grande. O MES, os seus 
Grupos Socioprofissionais, convocaram uma segunda para dia 9 de Julho na Praça 
do Marquês de Pombal. Esta foi proibida pelas autoridades, mas, segundo uma 
cronologia do Centro de Documentação 25 de Abril, os manifestantes recusaram-
-se a obedecer e desfilaram até ao Marquês de Pombal.59 

Robin Fior, que fora apanhado em Lisboa pela revolução, foi também o autor do 
cartaz que convocava esta segunda manifestação. Com a palavra de ordem An-
jos, Marvão Libertação, ostentava um design gráfico invulgar para a época, sendo 
para Eduardo Graça, «uma das peças de propaganda mais notáveis daquele período» 
[Fig. 218].60 Ainda, para Eduardo Graça, «isso deveu-se facto de Fior ser proveniente 
de uma cultura Anglófona, de ter participado activamente da Nova Esquerda inglesa, e 
de ter inúmeros projectos com assinatura realizados para actividades políticas».61 Igual-

59 Paulo Bárcia e António Silva, op. cit., p. 144. 
60 Em entrevista com Eduardo Graça, em 02/11/2010.
61 Idem.

[Figs. 216 & 217] Avante, 17 Maio de 1974, José Araújo & Luta Popular, 30 Maio de 1974
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mente para este último, perante este cartaz e as restantes “graficaturas” de Robin 
para o MES, «os militantes eram unânimes em reconhecer o seu profissionalismo e a sua 
originalidade na interpretação gráfica das questões políticas, diferentes de tudo o que se 
fazia então em matéria de grafismo político, em Portugal. Além de que, o 25 de Abril tinha 
criado um ambiente completamente diferente, que era propício à criatividade artística. 
Isso somado ao grande domínio técnico de Robin da sua profissão – à qual se aplicou no 
território político com um determinado sentido de transformação revolucionária ou social 
– fizeram dele uma figura singular, que marcava a diferença relativamente aos processos 
mais ortodoxos. Talvez por isso, o seu design não coubesse nos partidos mais tradicionais, 
por estar um pouco à margem dos interesses estabelecidos».62 

62 Ibidem.

[Fig. 218] Cartaz “Anjos, Marvão Libertação,” Julho de 1974, Robin Fior
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Capítulo 4
A formação do CIDA-C e os primeiros 
cartazes de apoio aos movimentos 
de libertação das colónias 
portuguesas e outros projectos
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Nota introdutória

Uma introdução ao que foram os antecedentes e os primórdios do Centro de 
Informação e Documentação Anti-Colonial (CIDAC), constituiu a primeira parte 
deste capítulo, onde se analisou depois de forma detalhada os materiais gráficos 
concebidos por Robin Fior para esta instituição e outros clientes com propósitos 
semelhantes aos do CIDAC.

Pretendeu-se ainda demonstrar que a qualidade dos trabalhos analisados, que 
tinham um forte carácter interventivo, mostrava mais uma vez, o talento e a as-
sertividade de Fior em matéria de design político. E, ainda, que estes projectos, 
apesar de desenvolvidos em linha de continuidade com aquilo que produziu em 
Inglaterra para entidades políticas, correspondiam a uma fase de maturidade ar-
tística que se reflectiu no seu maior aparato visual, que ajudou a moldar a ima-
gem do Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial, e a promover as neces-
sidades de outros clientes. 
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4.1. A formação do CIDA-C

O Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial (CIDA-C) foi fundado em 
Maio de 1974, e a sua formação remonta ao Boletim Anti-Colonial (BAC),1 que co-
meçou a ser publicado em Outubro de 1972, e do qual foram editados, ao longo 
de um ano, nove números. No primeiro número podia ler-se:

A luta contra a política colonial do governo português torna-se, em cada dia, mais 
urgente; porque três grandes países africanos continuam privados da liberdade a 
que têm direito; porque a guerra colonial é também um crime contra o povo portu-
guês, que sofre física e moralmente o peso da guerra, enquanto o seu país permanece 
economicamente bloqueado e politicamente oprimido; porque a guerra se arrasta, 
sem que esteja à vista uma solução militar para o conflito.2

O Boletim Anti-Colonial inscrevia-se na esforçada e persistente luta dos católicos 
progressistas contra a guerra nas colónias portuguesas em África.3 Um outro bo-
letim, o Direito à Informação,4 cujo primeiro número datado de 1963 fora inteira-
mente dedicado à denúncia da guerra colonial, dava conta do que tinham sido os 
inícios do CIDA-C. No editorial lembravam-se as palavras de João XXIII, na sua 
encíclica Pacem in Terris, publicada a 11 de Abril do mesmo ano, onde se podia ler:

Entre tantas outras tomadas de posição sobre as interrogações vitais que se levantam 
à Igreja do nosso tempo, estão, entre os direitos da pessoa, o direito à “informação 
objectiva.”5 

Este documento papal foi praticamente silenciado em Portugal, não apenas por 
imposição da Censura, mas também pela própria Igreja.6 Mas o Direito à Informa-
ção conseguiu fazer a sua história ao longo dos anos 60, com a proeza de nunca 
ter sido descoberto, num tempo em que a clandestinidade era uma tarefa difícil 
na luta pelo fim de um regime autoritário que, como todos os regimes desse cariz, 
assentava na coacção dos direitos e das liberdades.7 

A formação do Boletim Anti-Colonial, em 1972, correspondeu à necessidade de 
melhorar a qualidade do trabalho realizado pelo grupo do Direito à informação 

1 Em média com 8 páginas, e com o formato A4.
2 “Editoral,” em «Boletim Anti-Colonial», Outubro 1972, p. 1.
3 Augusto Matias - “Entre o BAC e o CIDAC,” em «A cor das solidariedades pela justiça e equidade nas 

relações internacionais 30 anos do cidac», p. 21.  
4 Com 12 páginas e o formato 15 x 21,3 cm, que manteve até ao final.
5 «Direito à Informação», 1963, p. 1.
6 Nuno Teotónio Pereira - “Da guerra colonial à capela do Rato,” em «A cor das solidariedades pela justiça 

e equidade nas relações internacionais 30 anos do cidac», op. cit, p. 17.
7 Augusto Matias, op. cit., p. 21.  
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entre 1963 e 1971 e de produzir a reflexão necessária para a compreensão do 
problema que a guerra colonial representava.8

No contexto do Boletim Anti-Colonial todo o trabalho era realizado de modo vo-
luntário e pago pelos próprios ou através de quotizações entre amigos. Além dis-
so, era feito clandestinamente, com a sombra da PIDE sempre presente. Mesmo 
assim, no meio de todas as dificuldades, o modo de agir do grupo desenvolveu 
uma logística mais sustentada e algum profissionalismo. Nesse contexto, num 
quarto clandestino alugado a amigos, iniciou-se a estruturação de um arquivo 
documental. A obtenção e divulgação da informação beneficiava de uma vasta 
rede de contactos que incluíam, para além dos católicos progressistas, elementos 
dos meios estudantis e sindicais, os movimentos e iniciativas ligadas à oposição 
democrática e os meios militares. Através destes últimos, era possível fazer che-
gar aos quartéis, em Portugal e nas colónias, os documentos produzidos. E indi-
rectamente, eles acabavam também por ser do conhecimento de responsáveis dos 
movimentos de libertação.9

Entre os documentos que o Boletim Anti-Colonial editou demonstrando um apoio 
explícito aos movimentos de libertação, estavam os «Textos Políticos» de Amílcar 
Cabral, no entender de muitos o mais carismático dos líderes africanos na luta 
de libertação das colónias portuguesas, e aquele cujo pensamento era mais divul-
gado. Mas a descoberta das instalações do Boletim Anti-Colonial, no final de No-
vembro de 1973, após um ano de intensa actividade, levou ao desmantelamento 
do grupo e à prisão de alguns dos seus membros, entre eles o arquitecto Nuno 
Teotónio Pereira (n. 1922) e Luís Moita (n. 1939), a dupla criadora do Boletim Anti-
-Colonial,10 que só foram libertados após o 25 de Abril, juntamente com todos os 
outros presos políticos.11

Após o 25 de Abril de 1974, os católicos progressistas, acompanhando a agitação 
política e social do momento, tinham-se repartido por vários partidos ou mo-
vimentos políticos e formado vários grupos enquanto cristãos. Nuno Teotónio 
Pereira e Luís Moita pensaram o que fazer do acervo de documentos que a PIDE 
tinha apreendido e arquivado na sua sede, e que agora tinham recuperado. Em 

8 Idem, p. 22.  
9 Idem, p. 23.  
10 O núcleo central do BAC era composto por Fátima e Manuel Brandão Alves, Rosário Leal de Oliveira, 

Gabriela Ferreira, José Dias, Luís Moita e Nuno Teotónio Pereira. Cf. Idem, p. 24.
11 Nos primeiros dias de Maio de 1974, a cadeia de Caxias e o tribunal da Boa-Hora voltaram a entregar 

aos responsáveis do BAC, quase intacta, a documentação apreendida no respectivo centro de docu-
mentação clandestino. Cf. Luísa Teotónio Pereira - “Encruzilhada de solidariedades,” em «A cor das 
solidariedades pela justiça e equidade nas relações internacionais 30 anos do cidac», p. 27.  
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pouco tempo nasceu a ideia de organizar um centro de informação e documenta-
ção anti-colonial. Mas não se tratava somente de formar um arquivo morto para 
memória futura, dado que a questão colonial ainda não estava clara. 

Foi da confluência destes factores que nasceu o Centro de Informação e Documenta-
ção Anti-Colonial,12 que foi criado com o objectivo de pressionar o novo poder para 
que reconhecesse o direito à autodeterminação e independência das colónias.13

Três anos depois de ter iniciado actividade, não fazendo já sentido a referência 
anti-colonial e em homenagem a Amílcar Cabral, o CIDA-C passou a denominar-
-se Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral (CIDAC).14

4.2. Cartazes e outros materiais para o CIDA-C  

Em 1974, o Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial editou os Progra-
mas Políticos e os Estatutos da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), do 
MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e do PAIGC (Partido Africano 
para a Independência da Guiné e de Cabo Verde), cartazes inspirados nas bandeiras 
destas organizações e ainda do MLSTP (Movimento de Libertação de São Tomé e 
Príncipe), um discurso de Samora Machel e um livro sobre a Guiné-Bissau.15 

Robin foi o autor gráfico desses cartazes, produzidos no Verão de 1974, e afixados 
clandestinamente nas ruas de Lisboa, e, alguns deles, divulgados nas páginas do 
jornal Esquerda socialista, cuja direcção artística Fior assinava na mesma altura 
[Figs. 219 a 222].

12 Luís Moita, libertado de Caxias a 27 de Abril foi o seu primeiro director, ao qual se juntaram três “no-
vatos:” Luísa Ivo e Luísa Teotónio Pereira, trabalhadoras-estudantes e Henrique Sanches, que tinha 
sido companheiro de cela de Luís Moita e à procura de inserção profissional. Mas um quinto elemento 
se apresentou voluntariamente, no início de Julho: Carol Quina, também estudante. Cedo se manifes-
taram divergências profundas com Henrique Sanches, que aderira ao MRPP, originando o seu afasta-
mento em Maio de 1975. Pelo que podemos afirmar que, os quatro membros fundadores do CIDA-C 
foram Luís Moita, Luísa Ivo, Luísa Teotónio Pereira e Carol Quina, que ainda em Maio alugaram o 2.º 
andar esquerdo da Rua Pinheiro Chagas, em Lisboa. Não em nome da organização, que não existia 
legalmente, nem do seu principal promotor, porque o senhorio não aceitou, mas da sociedade pro-
prietária da editorial Afrontamento, criada no Porto em 1963, que desejava abrir uma representação 
na capital e que aceitou partilhar as instalações. Comprou-se mobília em segunda mão nas velharias 
da Rua de S. Bento, organizou-se a documentação existente e abriram-se as portas, com um horário de 
atendimento ao público que ia das 10h à 13h e das 18h às 24h. Cf. Luísa Teotónio Pereira, op. cit., p. 28.  

13 Idem, pp. 27-28.  
14 Augusto Matias, op. cit., p. 25.  
15 Luísa Teotónio Pereira, op. cit., pp. 29-30.  
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Nestes cartazes, os movimentos de oposição revolucionários das colónias portu-
guesas de Moçambique, Angola, Guiné e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe eram 
apresentados como “os representantes legítimos do poder.” A “Independência completa 
e imediata” era tanto exigida como estava inevitavelmente implicada nestes carta-
zes. E, ao utilizar as bandeiras dos países, como base para o design, Robin confe-
riu as estes projectos uma presença e visibilidade imediatas nas ruas de Lisboa.16

Estes cartazes, deveriam funcionar como um estímulo para conduzir o governo à 
acção. A experiência a produzir projectos de natureza política em Inglaterra deu 
a Fior a confiança suficiente para conceber estes cartazes, onde o design, baseado 
nas bandeiras das diferentes colónias, era suficientemente sério, dramático e ao 
mesmo tempo brilhante.

Não era a primeira vez que Robin utilizava, na sua obra, a estratégia gráfica de 
utilização da bandeira como ponto de partida para o design. Também na capa do 
livro Foreign investments in India (v/ Capítulo 3 [Fig. 40]), a bandeira fora a base 
da criação artística, sendo que nesse projecto os diferentes elementos do símbolo 
da independência indiana eram combinados de forma a sugerir uma tabela de 
investimentos.

A fonte utilizada na construção destes cartazes foi a Franklin Gothic, que Robin 
utilizara profusamente em Inglaterra, sobretudo nos trabalhos para actividades 
políticas. Esta funcionou provavelmente neste contexto como uma espécie de re-
miniscência.

Uma particularidade destes cartazes residia no facto do texto ter sido composto 
exclusivamente em caixa-alta, um recurso pouco corrente na praxis política de 
Robin, que foi utilizado com o claro propósito de enfatizar o sentido das palavras 
impressas. O enquadramento das palavras, segundo um eixo oblíquo, era, contu-
do, uma abordagem estratégica comum no design de Robin tanto comercial como 
político, e foi utilizada com a clara intenção de conferir uma disposição espacial 
mais inédita aos elementos, de libertar a letra da sua configuração clássica, e tam-
bém de forma a salvaguardar que a afixação clandestina dos cartazes nas ruas 
de Lisboa resultaria sempre apelativa, mesmo que colados à pressa em paredes 
e tapumes.17 

O impacto visual, reconhecido por Eduardo Graça, Richard Hollis e Luísa 
Teotónio Pereira, que estes cartazes com uma forte componente de intervenção 
política, produziram na moldura citadina, no ano conturbado que corria, reforça 

16 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 71.
17  ERF 29/19/2011.
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ainda as palavras do historiador e crítico de arte italiano, Giulio Carlo Argan 
(1909-1992), para quem o cartaz podia ser:

 [...] uma obra gráfica de tiragem ilimitada e fruição gratuita que caracterizava [...] 
o rosto efémero da cidade [...]. E, era um campo em que a arte podia voltar a ser 
modelo.18 

A circunstância destes cartazes estarem baseados no coração dos movimentos in-
dependentistas destas colónias africanas, também causou certamente algum des-
conforto entre as várias correntes que faziam parte do poder político e militar e 
que tinham dúvidas sobre quais os caminhos a seguir. Falava-se da possibilidade 
da implantação de um modelo neo-colonial, de adiar as independências o mais 
possível, de modo a ganhar tempo para uma solução que não fosse a libertação 
imediata das colónias, ou de confiar em que a evolução política em Portugal to-
masse um rumo favorável à sua manutenção sob uma outra fórmula. Neste con-
texto, e em consonância com outros movimentos políticos, fazia todo o sentido o 
CIDAC continuar a prestar atenção e a dar apoio aos movimentos africanos das 
colónias portuguesas.

18 “El cartel es una obra gráfica de tirada ilimitada y de fruición gratuita que caracteriza [...] el rosto efímero de la 
ciudad. [...] es un campo en que el arte puede volver a ser un modelo.” Enric Satué, op. cit., p. 238

[Fig. 219] Cartaz de apoio à Frente de Libertação de Moçambique, Verão 1974, Robin Fior
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[Fig. 220] Cartaz de apoio ao Movimento Popular de Libertação de Angola, Verão 1974, Robin Fior

[Fig. 221] Cartaz de apoio ao Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, Verão 1974, Robin Fior
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Robin foi o primeiro designer a colaborar com o CIDAC, e o seu estilo gráfico, 
pouco convencional no contexto português, serviu claramente de inspiração aos 
designers que colaboraram imediatamente a seguir com esta organização, como 
se pode constatar pelos cartazes da autoria do escultor José Rodrigues (n. 1936). 
Os dois cartazes de apoio e solidariedade para com o Movimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA), foram concebidos tendo igualmente como ponto de par-
tida a bandeira de Angola, e uma disposição pouco convencional dos elementos 
na página [Figs. 223 & 224]. No segundo deles, porém, a fotografia que mostrava 
uma mulher que agarrava e erguia no ar uma metralhadora e um homem e uma 
criança do povo que agarravam a mesma enxada, denotava uma certa influência 
do realismo socialista, um estilo onde a representação dos heróis da revolução 
era também uma meta de propaganda totalitária. No cartaz em foco, a imagem 
aparecia como uma arma para construir, para transformar a sociedade, a realida-
de da qual os revoltosos se pretendiam apoderar.

[Fig. 222] Cartaz de apoio ao Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Verão 1974, Robin Fior
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Robin foi igualmente o responsável pelo design do folheto de lançamento do 
Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial, intitulado “Assim como ficou cla-
ramente demonstrado que não existe fascismo liberal, é preciso compreender claramente 
que não existe colonialismo democrático.” Nele, a organização expunha claramente 
os seus objectivos, que foram devidamente enfatizados na página graças a um 
uso virtuoso e lógico da tipografia, aspecto que tem vindo a ser referido como 
característico do trabalho de Robin. Tal como aconteceu com outros trabalhos 
produzidos para entidades políticas, este folheto foi concebido com meios bá-
sicos, com o recurso a um papel rude de cor avermelhada e a uma composição 
meramente tipográfica, sustentada pelo uso de filetes que estabeleciam a relação 
entre as palavras. 

A colaboração de Robin com esta organização foi paga de forma modesta, mas 
era compensada pela sua total identificação com os ideais que a sustentavam. O 
próprio acrónimo** inicial do Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial, 
foi igualmente uma sugestão do designer, que utilizou pontos para separar as ini-
ciais, e um hífen para separar a designação anti-colonial (C.I.D.A-C.). Esta versão 
foi também a utilizada no papel de carta oficial, e materiais afins da organização.

O Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral foi, e continua a ser actu-
almente, símbolo de intervenção pública e política independente dos partidos 
políticos, de solidariedade para com povos em luta pela autodeterminação, de 
cooperação para o desenvolvimento, mas também, símbolo de uma escola de 

[Figs. 223 & 224] Cartaz de apoio ao MPLA, 1974, José Rodrigues
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sensibilização da opinião pública para a defesa de causas e de pressão indepen-
dente sobre os poderes públicos na defesa desses valores.19 

4.3. Os materiais gráficos para a campanha de divulgação da sessão em Lisboa 
do Tribunal Permanente dos Povos sobre Timor-Leste

Corria o ano de 1981, quando foi realizada em Lisboa uma sessão do Tribunal 
Permanente dos Povos sobre Timor-Leste, um tribunal de opinião fundado a 24 
de Junho de 1979, em Bolonha, a partir da iniciativa do jornalista e político italia-
no Lelio Basso (1903-1978).

Esta sessão reuniu para julgar uma queixa trazida pela FRETILIN (Frente Revo-
lucionária de Timor-Leste) contra o governo da Indonésia, acusado da invasão e 
brutal ocupação de Timor-Leste, que ocorrera a 7 de Dezembro de 1975,20 e viria 
a durar 24 anos. 

Robin foi o autor gráfico do material de divulgação para esta sessão do Tribunal 
Permanente dos Povos. Este trabalho foi concebido a pedido de Abílio Araújo, 
representante da FRETILIN em Portugal e na Europa – actual Presidente do Parti-
do Nacionalista Timorense (PNT) – a quem provavelmente fora recomendado Fior, 
pelo seu envolvimento e participação como designer em causas semelhantes, no-
meadamente no contexto do Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial. 

Para promover esta sessão foi pedido a Robin que concebesse um cartaz e um 
autocolante. Ambos – cartaz (69 x 49 cm) e autocolante (6,9 x 4,9 cm) – foram 
compostos com o recurso apenas à tipografia, numa fonte que Robin iria utilizar 
com alguma recorrência ao longo dos anos 80 e 90, – nos seus trabalhos de maior 
maturidade artística –, a Bauer Bodoni. A presença da tipografia como entidade 
de design única, foi sempre, como já tivemos oportunidade de verificar, uma ca-
racterística muito presente do design de Robin. Apesar da aparente simplicidade 
da composição gráfica, esta reflectia, no entanto, o mesmo domínio da técnica da 
colagem, e comportava os mesmos detalhes de sempre, observáveis, por exem-
plo, no dígrafo**  “os,” que reflectia o amplo conhecimento de Fior da tipografia 
clássica, apesar da sua preferência por fontes grotesque e neo-grotesque** [Fig. 225].

Ambos – cartaz e autocolante – foram compostos em três línguas, português, 
inglês e tétum (que viria a ser adoptado como língua oficial de Timor-Leste), vis-
to tratar-se de um evento internacional. As cores escolhidas para designar cada 
19 Jorge Sampaio - “Os dias de amanhã,” em «A cor das solidariedades pela justiça e equidade nas relações 

internacionais 30 anos do cidac», p. 12. 
20 Adelino Gomes & Jill Jolliffe - “Introduction,” em «The Timor Drama», p. 7.
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uma das línguas, não tinham, no entanto, nenhuma conotação simbólica, foram 
apenas utilizadas para conferir contraste, o que constitui um aspecto raro no tra-
balho gráfico de Fior.

4.4. O opúsculo «The Timor drama»

A especialidade de Robin em matéria de produção cartazística, sem com isto 
renegar a sua constante qualidade artística, revelava nestes trabalhos de maior 
maturidade, um depuração dos repertórios temáticos e técnicos e uma sistemati-
zação de recursos que conseguiam ainda, da mesma forma de sempre, transmitir 
o núcleo principal da sua informação (icónica e/ou tipográfica), com impacto e 
imediatez.

Em Março de 1982, foi ainda pedido a Fior que concebesse o design para um 
opúsculo intitulado «The Timor Drama». Este consistia na realidade na descrição 
do advogado João Loff Barreto (n. 1947) sobre a posição do Governo Português 
em Timor durante os cruciais meses de Abril de 1974 a Dezembro de 1975, apre-
sentada na sessão do Tribunal Permanente dos Povos. Quando este trabalho de 
Loff Barreto foi apresentado pela primeira vez no Tribunal dos Povos, foi prati-
camente ignorado pela imprensa portuguesa, apesar das suas dramáticas revela-
ções. Alguns meses depois seria apresentado na Radiotelevisão Portuguesa um 
programa que repetia os factos essenciais do argumento de Loff Barreto. O pro-
grama chamado “Grande Reportagem,” que tinha como apresentador Joaquim 

[Fig. 225] Cartaz (Tribunal Permanente 
dos Povos sobre Timor-Leste), Robin Fior, 1981
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Furtado (n. 1948), criou perplexidade entre o público e levou finalmente os líde-
res portugueses a saírem da sua aparente letargia, em relação ao que se passava 
em Timor-Leste.21

Robin confirmou também que nesta altura a opinião pública estava pouco sen-
sibilizada para o drama de Timor, afirmando ainda que muitos desconheciam 
inclusivamente onde ficava geograficamente. Foi com o objectivo de esclarecer o 
público que Fior optou por utilizar, na capa do opúsculo de Loff Barreto, uma fo-
tomontagem com um mapa a preto e branco do Sudeste Asiático, com o território 
de Timor assinalado a cor de rosa e, por cima, uma mão que agarrava uma bor-
racha, que simbolizava literalmente a Indonésia a apagar Timor do mapa. Esta 
capa denotava assim uma intenção pedagógica e era muito rica simbolicamente, 
revelando a mesma lógica e racionalidade discursiva visual que caracterizava o 
design de Robin [Fig. 226]. 

As fontes utilizadas na capa deste pequeno livro foram uma da família das Egíp-
cias e a Garamond.*** Esta última foi utilizada inclusivamente na paginação do 
interior. A fonte do título foi impressa a amarelo e vermelho, por estas serem as 
cores da bandeira de Timor.

21 Idem.

[Fig. 226] Opúsculo «The Timor drama», Robin Fior, 1982
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Capítulo 5
A docência e os projectos de grande 
maturidade para o AR.CO
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Nota introdutória

O corpus teórico deste capítulo está centrado na análise do trabalho que Robin 
Fior desenvolveu para o Centro de Arte e Comunicação Visual (AR.CO), tanto na 
qualidade de docente como de autor das primeiras imagens institucionais e ou-
tros materiais desta escola. Procurou-se, primeiramente, dar a conhecer as bases 
que sustentavam a pedagogia de Fior nas diferentes disciplinas leccionadas, e 
depois, um corpo de trabalho que, – apesar de produzido na maior parte das ve-
zes com parcos recursos –, era de grande qualidade visual, e correspondeu a uma 
fase de grande maturidade artística.

Pretendeu-se ainda demonstrar que o discurso gráfico adoptado na construção 
dos materiais de divulgação do AR.CO, contribuiu para a criação de uma ima-
gem singular e una para esta escola, que agradou substancialmente ao seus res-
ponsáveis, como o testemunharam Manuel Costa Cabral e Manuel Castro Caldas 
(n. 1954), respectivamente, o primeiro, e o actual director do AR.CO, e alguns 
ex-colegas.

Por fim, procurou-se, tal como temos feito ao longo da tese, referir os aspectos 
que caracterizavam o trabalho gráfico que Robin desenvolveu para a escola, com 
vista a demonstrar quais os aspectos recorrentes que o caracterizavam.
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5.1. Uma pedagogia de design gráfico para o AR.CO

«O projecto do AR.CO nasceu da ambição de construir uma alternativa para a situação 
do ensino artístico em Portugal, numa época de estagnação política e cultural. E, foi fun-
dado numa altura em que o país viu surgir outras iniciativas cujo vigor institucional ain-
da hoje se afirma, como, por exemplo: a Comuna, a Assírio e Alvim, o Expresso, o Teatro 
da Cornucópia e o Partido Socialista».1

«Da mesma forma que o IADE, também o AR.CO desempenhou um papel importante na 
dinamização do design gráfico em Portugal».2 Totalmente autónomo e independente, 
foi igualmente responsável pela sensibilização da população jovem para as ques-
tões relacionadas com esta área disciplinar.3

O grupo fundador do AR.CO iniciou reuniões em 1972, com o objectivo de criar 
uma associação cultural, mas em virtude da falta de abertura política ao associa-
tivismo cultural, optou pela constituição de uma sociedade anónima.4 

Manuel Costa Cabral, foi, desde o primeiro momento, o responsável pelo projecto 
da escola e o seu director5 – mantendo o cargo ao longo dos 21 anos seguintes6. E 
foi o arquitecto Eduardo Trigo de Sousa quem sugeriu que se dividisse a palavra 
AR.CO ao meio, através da utilização de um ponto, conferindo-lhe a estrutura 
que ainda hoje mantém. 

Apesar do logótipo do AR.CO ter sido o resultado de reflexões colectivas levadas 
a cabo pelos accionistas fundadores, foi pela mão do designer e artista plástico 
Henrique Manuel (já falecido), – o primeiro designer gráfico a colaborar com a 
escola, ao nível do material de divulgação –, que a palavra AR.CO ganhou forma 
e passou para o papel. Composta inicialmente na fonte Futura light, e exclusi-
vamente em caixas-baixas, adquiriu, contudo, alguma flexibilidade, posto que 
1 Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça Costa Cabral & Manuel Costa Cabral (grupo de redac-

ção) - “1972-75 Os anos da fundação,” em: «Arco 25 anos 1973-1998», p. 34.
2 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», op. cit., p. 105.
3 Idem, p. 92.
4 Em Janeiro de 1973, Alberto Vaz da Silva, Eduardo Nery, Eduardo Trigo de Sousa, Graça Costa Cabral, 

João José Guimarães Assédio, José Manuel Galvão Teles, José Maria Cantilo de Faria, Lucinda Godi-
nho, Manuel Costa Cabral, e Maria Flávia Monsaraz, tornaram-se accionistas fundadores da SEARCO, 
sarl, com o apoio financeiro de Lucinda Godinho. Cf. Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça 
Costa Cabral & Manuel Costa Cabral (grupo de redacção), op. cit., p. 34.

5 Antes de fundar o AR.CO, Manuel Costa Cabral foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, nos Esta-
dos Unidos, para observar e comparar métodos pedagógicos visitando várias escolas de arte e design, 
em especial o Carpenter Center for Visual Studies da Universidade de Harvard. Folheto de divulgação 
dos cursos e actividades do AR.CO, “Lista de colaboradores;” 1973, p. 1.

6 Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça Costa Cabral & Manuel Costa Cabral (grupo de redac-
ção), op. cit., p. 34.
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podia ser utilizada também, com as letras em caixa-alta, tal como é usada no 
contexto desta tese. Foram ainda, da autoria de Henrique Manuel os primeiros 
cartazes de divulgação do AR.CO [Fig. 227],7  mas grande parte dos restantes ma-
teriais gráficos passaram a ser da responsabilidade de Robin, que se tornou parte 
do pessoal em Outubro de 1974.8 

Precedido de uma vigorosa campanha publicitária – da responsabilidade da 
agência Manuel Martins da Hora (actual McCann-Erickson Hora) – que incluiu 
anúncios na imprensa escrita e spots de rádio9 – o primeiro semestre lectivo do 
AR.CO abriu a 19 de Fevereiro de 1973, contando com 182 alunos e 23 professo-
res. O primeiro Curso de Formação Básica, com 20 horas semanais, tinha como 
requisito de admissão o antigo 5.º ano dos liceus, e as cadeiras tinham como 
títulos 2-Dimensões (Eduardo Trigo de Sousa, Manuel da Costa Cabral), 3-Di-
mensões (Waldemar d’Orey, Graça Costa Cabral), Teoria da Cor (Eduardo Nery), 
Comunicação Gráfica (Luís Filipe Oliveira [n. 1936]), Estética (Salette Tavares) e 
História Crítica de Arte (José Luís Porfírio). Frequentando em conjunto este bloco 
de matérias, preparavam-se os alunos para o futuro curso de Design (que veio 
efectivamente a abrir em Outubro de 1974, sendo porém abandonado imediata-
mente, depois do 25 de Abril, por falta de alunos).10 
7 Para ver mais material gráfico produzido por Henrique Manuel para o AR.CO consultar Anexo 2 – 

Imagens (Disco I) – [Fig. 31].
8 Em entrevista com Manuel Castro Caldas, em 14/09/2010. (A entrevista não é apresentada em anexo 

a pedido do próprio, mas todas as referências a si foram submetidas à sua apreciação, pelo que se 
dispensa repetir esta informação).

9 Em entrevista com Manuel da Costa Cabral, em 16/11/2010. 
10 Existiam ainda duas outras modalidades de frequência: Cursos Livres semestrais, em áreas muito 

variadas e com a duração média de 40 sessões; e Cursos Livres de curta duração, funcionando estes úl-
timos como complemento de um plano de estudos ou de uma actividade profissional, ou ainda como 
uma simples oportunidade de alargamento de horizontes culturais. Um Centro de Documentação foi 

[Fig. 227] Primeiro símbolo do AR.CO, Henrique Manuel, 1973
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Luís Filipe Oliveira foi quem desenhou a primeira filosofia pedagógica para o 
design gráfico no AR.CO, que foi imediatamente introduzida na cadeira de Co-
municação Gráfica do curso (de design) que leccionava. Esta disciplina fazia par-
te do Departamento de Estudos Teóricos, mas Luís Filipe aliava aos estudos teó-
ricos exercícios de carácter prático.11 Este tinha frequentado um curso de design 
na Escola Superior de Design Industrial de Carmine (Veneza),12  na qualidade de 
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, onde teve como professores figuras de 
referência como o arquitecto e designer industrial Angelo Mangiarotti (n. 1921), e 
o designer industrial Mario Bellini (n. 1935), o que lhe conferia um estatuto e uma 
formação particulares no contexto do design nacional.

Luís Filipe Oliveira fora convidado para leccionar na escola, pelo próprio Ma-
nuel Costa Cabral, e leccionava também na Escola de Artes Decorativas António 
Arroio – onde tinha iniciado uma experiência muito intensa na reprogramação 
do ensino em design gráfico nesta escola, o que lhe conferira alguma reputação 
entre os seus pares – e no curso de formação artística da SNBA. Luís Filipe fora 
também um dos responsáveis pela introdução da disciplina de Teoria do Design 
no currículo de estudos da António Arroio, que depois se tornou obrigatória no 
ensino oficial. A proposta que Manuel Costa Cabral fez a Luís Filipe, era no sen-
tido de que se desenvolvesse no AR.CO, uma pedagogia de design semelhante 
à da Bauhaus (1919-1933), e da Hochschule für Gestaltung (Ulm) (1952-1968), à se-
melhança daquilo que se passara na António Arroio. Tal como acontecera em 
Ulm, Luís Filipe, introduziu no currículo da disciplina de Comunicação Gráfica o 
estudo da semiótica e a teoria da forma e da figuração de Paul Klee (1879-1940), 
desenvolvendo uma pedagogia onde o design era entendido como resultado de 
um processo cognitivo e não só de adestramento manual.13 

Luís Filipe Oliveira deixou de leccionar no AR.CO no final do ano lectivo de 
1973/74. Robin, por sua vez, iniciou a sua actividade como docente no início do 
ano de 1974/75. Nesse ano, leccionou apenas no primeiro semestre (21 Outubro a 
28 Fevereiro) a mesma disciplina que Luís Filipe ensinara, mas, no ano seguinte, 
a sua colaboração tornou-se regular e ascendeu à qualidade de responsável de 
sector, altura em que começou a aprofundar a política pedagógica para o design 
gráfico na escola. Uma das prioridades foi introduzir o ensino da tipografia, uma 

também desde logo instituído, cobrindo o campo de informação documental ligado às várias formas 
de comunicação visual. Cf. Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça Costa Cabral & Manuel 
Costa Cabral (grupo de redacção), op. cit., p. 37.

11 Folheto de divulgação dos cursos e actividades do AR.CO, 1973, p. 2.
12 Uma escola pioneira no ensino do design industrial em Itália.
13 Em conversa informal com Luís Filipe Oliveira, em 12/09/2012. 
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disciplina primordial para Robin, uma vez que a considerava uma das bases de 
sustentação do design gráfico. Nesta altura, a expressão dada a esta disciplina no 
ensino do design em Portugal era muito vaga, em virtude do design gráfico ser 
ainda uma prática profissional isolada e dos primeiros cursos universitários em 
Design de Comunicação do país terem sido criados apenas em 1975. Uma excep-
ção era o trabalho que Vitor da Silva (n. 1932) desenvolvia como professor da Es-
cola de Artes Decorativas António Arroio desde os anos 60, o que se deveu também 
a uma formação média em design gráfico (National Diploma in Design [NDD]) que 
estimulou nele uma clara apetência para as questões do lettering e da caligrafia 
renascentista, e para os problemas e possibilidades da tipografia, adquirida na 
London School of Printing em 1963, onde Robin dera aulas.14

Apesar de carecer inicialmente no seu currículo de um grau académico, e fazen-
do parte de uma lista de designers que iniciaram a sua actividade de uma forma 
autodidacta e oficinal, a sustentação teórica e a praxis de Robin eram caracte-
rizadas por um grau de profissionalismo que pouco ou nada correspondia ao 
contexto gráfico nacional de meados dos anos 70, ou mesmo à organização aca-
démica oficial, instituída depois do 25 de Abril. O seu próprio ensino tinha uma 
forte componente racional e científica, que vinha do iluminismo anglo-escocês, 
e era influenciada pela tradição disciplinada da aprendizagem oficinal centro-
europeia, e enriquecida pelas novas pedagogias liberais vindas da Suíça, – no-
meadamente, do pedagogo e educador Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1825) 
e do epistemólogo Jean Piaget (1896-1980) –, que ainda hoje constituem factores 
substanciais de sucesso dos currículos das escolas do séc. XXI.15 Além de que 
era a partir da sua experiência profissional pessoal, que Fior extraía critérios 
pedagógicos lógicos e sustentados que, depois, introduzia aos alunos nas suas 
aulas, ou seja, a sua pedagogia resultava da sua própria experiência, o que lhe 
conferia alguma autoridade pessoal na matéria.16

Robin chegou a partilhar com a autora da tese, volvidos mais de 30 anos após o 
início desta experiência no AR.CO, aquelas que já eram as suas convicções em 
maturação em relação àquilo que era para si o design gráfico e à forma como este 
devia ser ensinado, para quem, como ele, que considerava que:

O design gráfico e tipográfico eram actividades que cabiam completamente em 
estruturas lógicas como a linguística e a semiótica.17

14 ERF 17/01/2012.
15 Idem.
16 Robin Fior - «Sebastião Rodrigues and the development of modern graphic design in Portugal» (texto polico-

piado), p. 24.
17 ERF 17/01/2012.
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O que prova que Fior procurou sempre uma base de sustentação científica que 
fundamentasse o seu design, que encontrou inicialmente na disciplina racionali-
zada pela Bauhaus e pela Nova Tipografia, na objectividade do Estilo Suíço, e, pos-
teriormente, nos argumentos políticos e culturais que guiaram continuamente a 
sua prática criativa nos diversos campos de acção. Em virtude desse facto, não é 
ilógico que a semiótica e a linguística tenham vindo depois a sustentar o seu de-
sign, visto que, a primeira forneceu a Robin uma alternativa ao design intuitivo, 
contra o qual sempre se insurgiu, e a segunda veio sustentar a tal combinação 
feliz e lógica que procurou sempre, mesmo que de forma intuitiva, no seu design 
entre a semântica e a sintaxe.

O método pedagógico adoptado por Fior no seu ensino no AR.CO, que incluía 
certamente esta sustentação teórica, potenciada pelo apoio incondicional de pes-
soas como Manuel Costa Cabral, estava em linha de continuidade com aquilo 
que Robin ensinava e praticava em Inglaterra, embora os recursos e as condições 
fossem mais limitadas em Portugal.18

Tal experimentalismo também foi permitido a Fior porque no AR.CO se pro-
punha uma pedagogia aberta à experimentação e à interrogação constante. Em 
conformidade com estas intenções o primeiro plano de estudos da escola teve 
como slogan “não é um curso mas um percurso,” de modo a permitir aos estudantes 
grande liberdade na escolha de um programa pessoal e proporcionando-lhes, no 
próprio local de formação, o contacto e o confronto crítico com os mais diversos 
acontecimentos culturais.19

No início do ano lectivo de 1975/76, foi aprovada pela direcção do AR.CO a orga-
nização do grupo de responsáveis de sector, a quem coube a definição da política 
pedagógica e cultural da escola. Este grupo veio a ser constituído em Junho de 
1976 por Manuel da Costa Cabral, João Assis, Manuel Silveira Ramos, Eduardo 
Sérgio, Ana Hatherly e, como referido, Robin Fior. A direcção ficou assim mais 
vocacionada para a resolução de problemas de ordem financeira e administrati-
va. A esta intenção não veio corresponder uma separação de responsabilidades 
ede tarefas radical, mas estava criada a ideia de sectores orientados por profissio-
nais com capacidade de decisão pedagógica.20

18 Idem.
19 Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça Costa Cabral & Manuel Costa Cabral (grupo de redac-

ção), op. cit., p. 34.
20 Idem, p. 41.
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Do ponto de vista dos programas regulares de formação, e no que toca a activi-
dades culturais, 1975 foi um ano de desaceleração, tendo mesmo sido colocada a 
hipótese de encerramento da escola. Ao mesmo tempo, a reacção à crise permi-
tiu planear um novo arranque numa modalidade mais esclarecida. Foram então 
abandonados os programas de Formação Básica e a ideia do Curso de Design, e o 
ano lectivo iniciou-se em Novembro com um programa mínimo de ateliers e com 
menos de 100 inscrições. A escola entrou num compasso de espera.21

A 22 de Janeiro de 1975, o AR.CO passou também de sociedade anónima para 
associação cultural, que era a situação desejada desde o início, contando com 
inúmeros associados.22

Tal como aconteceu em relação ao MES, foi pelas mãos de Maria do Carmo Gal-
vão Teles,23 que ensinava na altura fotografia e diaporama no AR.CO, que Robin 
foi convidado para leccionar nesta escola. Um dos aspectos que motivou Maria 
do Carmo a incentivar Fior a participar no projecto do AR.CO, prendeu-se com 
o facto desta achar os seus projectos de design, – a partir dos desenvolvidos na 
PRAXIS, que conhecia com maior profundidade –  bastante profissionais.24  Lec-
cionaram no curso de design no ano lectivo de 1974/75, além de Robin, João de 
Almeida, Fernando Alçada, Claude Ternat, Gastão Salgado da Cunha, Waldemar 
d’Orey e Salette Tavares.25

No ano lectivo de 1975/76, o curso de design foi abandonado, continuando esta 
actividade a existir como modalidade livre. Nesse ano, Robin leccionou a discipli-
na de Design Tipográfico, que passou a fazer parte do programa de estudos por 
sua própria imposição. No seu ensino combinava também um pouco de teoria, 
história e crítica, aspectos que o conhecido designer de Milão Massimo Vignelli* 
(n. 1931), costuma referir como constituindo a trindade essencial que distingue 
uma profissão, de um ofício ou negócio.26 A pedagogia de ensino adoptada por 

21 Ibidem.
22 Os primeiros associados foram: Carlos Olavo Corrêa de Azevedo, Artur José Belo Rosa, Maria Ana Ca-

bral Moncada, António Castelo, Sérgio Pessoa, Manuel da Costa Cabral, Graça Costa Cabral, Fernando 
Alçada, Eduardo Trigo de Sousa, Gaetan Martins de Oliveira, António Paulo Rato, Aurélio Bentes e 
Bravo, Waldemar d’Orey, Eduardo Talhadas do Vale e José Luís d’Orey. A primeira Assembleia Geral 
do AR.CO reúniu a 24 de Janeiro e elegeu os corpos gerentes. Na Direcção, além de Manuel Costa 
Cabral, ficaram Graça Costa Cabral, Eduardo Trigo de Sousa, Fernando Alçada, Gaetan Martins de 
Oliveira, Aurélio Bentes e Bravo e António Paulo Rato. Cf. Ibidem.

23 Depois do colapso da Praxis, Maria do Carmo Galvão Teles fundou com Manuel Silveira Ramos o 
estúdio de fotografia PH3. Em conversa informal com Maria do Carmo Galvão Teles, em 23/01/2012.

24 Idem.
25 Lista de actividades de Robin Fior no AR.CO, apresentada em anexo.
26 Katherine McCoy - “American graphic design expression: The evolution of american typography,” em 
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Robin no contexto destas aulas, contemplava ainda um outro aspecto referido 
na sua tese de doutoramento e que tentava explicar aos seus alunos, que era o 
facto de para ele: «a tipografia ter sempre algo de ‘artificioso,’ mesmo (ou especialmente) 
quando tentava (ou pretendia) ser neutral, e que em virtude desse facto a sua retórica se 
prestava a ser descodificada».27 Para Fior, fora «a sua militância na esquerda marxista 
independente, no início da sua carreira, aquilo que o tornara gradualmente consciente 
dessa retórica gráfica, e que lhe providenciara algumas das ferramentas críticas para a 
descodificar».28 

A consciência deste factor, que procurou dar a conhecer aos seus alunos no con-
texto das suas aulas, também lhe conferiu, no entanto, a obrigatoriedade de, no 
desenvolvimento da tese referida, «saber combinar uma leitura aproximada dos objec-
tos gráficos analisados com (...) (uma ‘etimologia visual’), com a análise do contexto social 
no qual esses objectos foram feitos». 29 

Na prática, na disciplina de Design Tipográfico, os alunos: 

Realizavam projectos de introdução ao design gráfico, que implicavam a análise 
de mensagens escritas, e a incorporação destas como imagens no formato impresso 
(folhetos, cartazes, jornais e genéricos de cinema). Estes projectos deviam ser con-
cebidos utilizando apenas meios tipográficos, e na sua concepção podia-se recorrer 
desde a máquina de escrever à serigrafia. Era sublinhado também que estes deviam 
ser concebidos com ênfase no aproveitamento de recursos pobres.30

Este último aspecto remete-nos, mais uma vez, para a tipologia gráfica que pode 
ser apelidada de grafica povera, um recurso ao qual Robin acabou por recorrer, 
nomeadamente nos inúmeros materiais de divulgação gráfica que produziu para 
o AR.CO.

No ano lectivo de 1976/77, a situação da escola começou a modificar-se. O nú-
mero de alunos aumentou em 50%, com o correlativo impacto na receita dos 
cursos, e os subsídios somaram, pela primeira vez, montantes significativos. Os 
responsáveis pelos diferentes departamentos, acompanhando de perto as activi-
dades pedagógicas, responderam ao interesse da procura. No segundo semestre, 
manteve-se a afluência e a estruturação do programa pedagógico foi um pouco 

«Graphic design history», p. 7
27 “Typography is always to a degree ‘artful’ even (or espeacially) when it is trying (pretending) to be neutral, so 

its rhetoric lends itself to being decoded.” Robin Fior - «Sebastião Rodrigues and the development of modern 
graphic design in Portugal», op. cit., p. 24.

28 “My political militancy on the independent Marxist left at the beginning of my career made me gradually aware 
of this graphic rhetoric, provided me with some of the critical tools for decoding it [...].” Idem, p. 24.

29 “[...] and an obligation to combine close reading of graphic objects with [...] (a ‘visual etimology’), and the social 
context within which the object was made.” Idem.

30 Folheto de divulgação dos cursos e actividades do AR.CO, 1975.
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mais longe, com os períodos de formação/aprendizagem organizados segundo 
os sectores: Artes Plásticas (Manuel Costa Cabral com João Hogan, Graça Costa 
Cabral e Eduardo Nery), Audiovisuais (Eduardo Sérgio, com Maria do Carmo 
Galvão Teles e Mário César Soares), Fotografia (Manuel Silveira Ramos, com Rei-
naldo Viegas e José Reis) e Oficina Gráfica (Robin Fior).31

Nesse ano (1976-77), Robin foi docente de Oficina Gráfica, um workshop de design 
que tinha um âmbito mais abrangente do que a disciplina que leccionara no ano 
anterior. Os projectos incidiam agora sob temas de interesse social e comunitário, 
e Fior sublinhava, mais uma vez, a necessidade dos projectos serem realizados 
com ênfase no aproveitamento de recursos pobres. Estes projectos eram de exe-
cução individual ou colectiva, e para além de enunciados por Robin, podiam ser 
propostos por profissionais convidados. Os objectivos desta oficina eram:

O alargamento da experiência e conhecimentos individuais, através da realização de 
projectos de comunicação visual (e a teoria dada incidia sobre as particularidades da 
linguagem gráfica, os meios de expressão e materiais, e as técnicas e tecnologias de 
reprodução).32 

O primeiro projecto a realizar pelos alunos consistia no desenvolvimento de uma 
nova solução gráfica para o folheto de divulgação da oficina.33 Através dos exer-
cícios propostos, Fior procurava mostrar aos seus alunos que o design é o resul-
tado de um processo ordenado, mais do que do génio inspirado. Nem sempre, 
contudo, foi entendido por eles com o rigor devido, e um dos motivos prendeu-
-se com o facto de não dominar a língua portuguesa com fluência.

Entre aqueles que partilharam os seus dotes gráficos e sabedoria com os alunos 
de Robin nesta oficina, estiveram Alda Rosa e Sebastião Rodrigues, duas figuras 
incontornáveis do design nacional. Fior nutria grande afecto e amizade pelos 
dois, e confessou ter aprendido imenso sobre os mistérios e possibilidades da im-
pressão litográfica, acabamentos e encadernação, observando as precisas instru-
ções, sobre cor e pressão, que Sebastião dava a “à boca da máquina,” na gráfica 
Manuel A. Pacheco. E, admitiu também que, «foi assim que chegou a Portugal, que se 
apercebeu que o trabalho de Sebastião era qualitativamente melhor que o dos seus cole-
gas», reconhecendo ainda nele «uma voz original, [e o mérito] de ter sido o primeiro a 
conseguir viver exclusivamente da actividade de design gráfico em Portugal».34 

31 Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça Costa Cabral & Manuel Costa Cabral (grupo de redac-
ção), op. cit., p. 46.

32 Folheto de divulgação de Oficina Gráfica, 1976.
33 Idem.
34 “It was clear to me shortly after my arrival in Lisbon that he was qualitatively different from his colleagues. [...]. 

“Apart from is original voice, he also was the first full-time graphic designer in Portugal.”Robin Fior - «Sebas-
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A Alda Rosa, Fior pediu inclusivamente que o substituísse por três aulas, que na 
realidade viriam a ser mais, durante um período em que esteve em Itália. Licen-
ciada em Design Gráfico pelo Ravensbourne College of Art and Design, foi-lhe fácil 
compreender os objectivos pedagógicos de Robin. Assim, os alunos continuaram 
nas suas aulas a desenvolver os mesmos exercícios com tipografia propostos por 
Robin, cujo objectivo era demonstrar a importância da maximização do processo 
de leitura na prática do design. A designer confessa hoje, porém, que essa ex-
periência de ensino lhe foi especialmente penosa, por ter verificado que os alunos 
tinham relutância em “aprender fazendo” (“learning by doing”), por se tratar 
de algo que contrariava o tipo de ensino a que estavam habituados e que, natu-
ralmente, esperavam continuar a ter no AR.CO. Pensa também que se o Robin 
dominasse melhor a língua portuguesa e compreendesse melhor os hábitos do 
ensino do secundário, poderia ter explicado, desde o início, aos alunos, que ali 
iria ser diferente. Alda Rosa está ainda convicta que não conseguiu convencer os 
alunos, talvez com algumas excepções, da eficiência do método, mas para si, o 
regresso de Robin acabou por resolver o problema.35 

Fior desempenhou no AR.CO um papel importante na dinamização do design 
gráfico, ao organizar também exposições, eventos e a convidar figuras de referên-
cia da teoria da comunicação e do design europeu, para falar na escola. No ano 
de 1976, Robin organizou a exposição Fazer uma fotografia, Vladimir Maiakovsky 
ROS.T.A. e GPP, 1919-1921 - Montras|Cartazes, que foi realizada com o apoio da 
Direcção-Geral de Acção Cultural, e pelos sectores de Oficina Gráfica, Fotografia e 
Audio-Visual do AR.CO. Esta esteve patente ao público entre Novembro e De-
zembro desse ano, e foi realizada quando o AR.CO teve conhecimento de que a 
exposição de despedida de Vladimir Maiakovsky* (1893-1930), de 1930 – 20 anos 
de trabalho – que fora reconstruída em Moscovo, vinha a caminho de Lisboa. Ro-
bin e a escola aproveitaram a oportunidade para realizar uma pequena exposição 
complementar de uma selecção de cartazes de agitação e propaganda, concebi-
dos e escritos pelo artista, durante o período heróico do comunismo.36

tião Rodrigues and the development of modern graphic design in Portugal», op. cit., p. 15.
35 Em entrevista com a designer gráfica Alda Rosa, em 30/08/2011. (A entrevista não é apresentada em 

anexo a pedido da própria, mas todas as referências à designer foram submetidas à sua apreciação, 
pelo que se dispensa repetir esta informação).

36 Robin Fior - “Introdução,” em «Fazer uma fotografia, Vladimir Maiakovsky ROS.T.A. e GPP, 1919-1921 – 
Montras|Cartazes», p. 1.
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Outro dos motivos que levou à produção desta exposição prendia-se com o facto 
de:

Um trabalho deste género se adaptar a um projecto de grupo, porque implicava tra-
duções, fotografias, serigrafia, audiovisuais, montagem, e por isso mesmo permitia a 
participação de vários sectores de formação-aprendizagem da escola. Esta exposição 
era também uma forma concreta de aproximação ao trabalho gráfico de Maiakovsky, 
de modo a que se pudesse perceber como é que foi feito, a familiarizarmo-nos com 
o seu contexto histórico-cultural e com os problemas de se comunicar política grafi-
camente.37

Consciente da importância pedagógica desta exposição, em vez de utilizar ape-
nas cartazes ou autocolantes afixados nas paredes, que estabeleceriam  uma mera 
presença física, ou identificação, Robin optou por apresentar também narrativas. 
Um modelo, onde as narrativas serviam para reforçar a mensagem, e ajudar a 
perceber também «a alegria evidente no desenho de Maiakovsky e a fantasia e a fero-
cidade dos trabalhos expostos, que revelavam um estilo em parte herdado das gravuras 
populares em madeira ‘lubok».’”38

O catálogo que acompanhava a exposição, cujo design foi também da autoria de 
Robin,39 incluía ainda um longo extracto das memórias de Maiakovsky escrito 
pelo seu amigo Victor Chklovsky (1893-1984), crítico literário e principal teórico 
da produtiva vanguarda cultural russa dos anos 20 [Fig. 228].40  Era intenção de 
Robin, e dos restantes organizadores, incluir nesta exposição apenas os trabalhos 
de Maiakovsky referentes à ROS.T.A. (Agência Telegráfica Russa),41 mas a forma 
como o texto de Chklovsky estava construído, – uma intencional confusão de 

37 Idem.
38 A Rússia tinha uma poderosa tradição visual, expressa através dos “lubok” – folhas narrativas, ilustra-

das com xilogravuras – e de revistas políticas ilustradas; tinha também uma intelligentsia artística que, 
impulsionada pelo futurismo, estava decidida a virar costas ao passado. Cf. Richard Hollis, op. cit., 
p.42.

39 Impresso a uma cor [em tipografia] sobre papel kraft, o catálogo [29,7 x 10,5 cm] tem a mesma estrutura 
narrativa que a exposição. 

40 A tradução é de Alda Rosa, e foi feita a partir da edição inglesa (Pluto Press, Londres 1974), traduzida 
do russo de «O Maiakovskom» (Moscovo 1940).

41 A ROS.T.A. era o órgão russo de transmissão, via telégrafo de notícias e informações, que também 
controlava as matérias publicadas nos jornais. As janelas, ou montras (como Robin referiu no contexto 
desta exposição), eram boletins impressos de um só lado da folha – muitas vezes narrativas cómicas 
ilustradas – que se penduravam nas vitrinas das lojas, nas estações ferroviárias e nas frentes de batalha 
da guerra civil. Eram grandes – iam de um a quatro metros – e a partir de cada stêncil eram tiradas 
mais de cem cópias. O mais ilustre criador de cartazes para a ROS.T.A., foi Vladimir Maiakovsky, que 
além de escrever a maior parte dos textos, desenhou um terço da produção total das oficinas, que em 
dois anos (1919-1922) publicaram cerca de mil e seiscentos trabalhos. “Fazer das praças as nossas pale-
tas, e das ruas os nossos pincéis;” era o objectivo de Maiakovsky. Cf. Richard Hollis, op cit., pp.43-44.
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fragmentos sobrepostos – mostrava inequivocamente que em Maiakovsky a arte, 
a vida, o amor e a revolução estavam conscientemente interligados e eram partes 
intermutáveis de um projecto coerente.42 

Esta terá sido uma das razões para que, para além dos cartazes feitos para a 
ROS.T.A., tenham sido incluídos nesta exposição trabalhos realizados para o GPP 
– “Glavpolitoprosviet” – sector de educação política do Comissariado do Povo para 
o Esclarecimento Público.43 

No contexto de Oficina Gráfica, e do workshop que leccionou no ano lectivo se-
guinte (1977/78) – Artes Gráficas, –44 Robin contou também com a estreita cola-
boração do artista António Inverno (n. 1944), que para além de ter sido sócio-fun-
dador do AR.CO, dirigia na altura a oficina de Serigrafia. Como complemento da 
aprendizagem, Fior realizou também visitas de estudo, em particular à Tipografia 
Proença (Cooperativa Operária de Artes Gráficas), que ficava na Rua Augusto Rosa, 
onde Robin imprimiu também alguns dos trabalhos gráficos realizados para a 
escola.45

Em 1979 funcionaram programas semestrais de Iniciação, Fase I e Fase II nos sec-
tores de Audiovisuais, Escultura, Desenho, Pintura, Design Gráfico, Fotografia, 

42 Robin Fior - “Introdução,” op. cit., p. 1.
43 Tanto o texto dos cartazes da ROS.T.A., como o dos GPP, foram traduzidos por Margarida Mira.
44 Lista de actividades de Robin Fior no AR.CO, apresentada em anexo.
45 ERF 17/01/2012.

[Fig. 228] Catálogo, Robin  Fior, Novembro de 1976
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Gravura, Madeira e Joalharia, e criou-se a possibilidade de frequências livres em 
ateliers semestrais,46 que podiam ser feitas isolada ou cumulativamente, e oficinas 
técnicas,47 nomeadamente uma de Design Gráfico leccionada por Robin Fior.48

No período entre 1976 e 1979, ficaram delineados os pressupostos sobre os quais 
o AR.CO construiu a sua estrutura institucional. «A nível pedagógico, aproveitou-se 
a procura para desenvolver a oferta. Delimitada por sectores e marcada pela interdiscipli-
naridade, a formação fortaleceu-se como um processo contínuo. Os responsáveis de sector  
acompanhavam quotidianamente, o modelo proposto que foi testado na prática e o progra-
ma foi sendo aprofundado, reestruturado e alterado em resposta ao que se desenvolvia no 
terreno».49 

No final do ano lectivo de 1979/80, Robin deixou de ser responsável de sector no 
AR.CO, sendo substituído pelos designers João Melo e Vítor Simões, que passa-
ram a ser responsáveis pelo Plano de Estudos em Artes e Comunicação Visual 
(sector de Design Gráfico). Fior ainda leccionou nesse ano Design Gráfico (Fase 
I), – onde manteve um programa curricular semelhante aos que leccionara an-
teriormente –, mas interrompeu no final do ano lectivo a sua colaboração como 
professor no AR.CO, tendo continuado a ser o responsável por parte dos mate-
riais de divulgação da escola e dos seus eventos.50 

Robin enquadrava-se na perfeição no projecto e iniciativas do AR.CO e contribuiu 
activamente para a sua dinamização. Trouxe inclusivamente figuras de prestígio, 
como o designer gráfico inglês David King, para falar na escola. King, além de 
ter dado uma palestra realizou uma exposição de cartazes pessoais, intitulada 
“Jornalismo de Parede,” em 1979,51 e os seus projectos, tal como os trabalhos políti-
cos de Fior, tinham a particularidade de unir os seus interesses históricos com o 
seu comprometimento com a política radical, nomeadamente com o trotskismo, 
e eram caracterizados por um eficiente uso da tipografia e da imagem.52

46 Desenho, Manuel da Costa Cabral; Escultura, Graça Costa Cabral; Pintura 1 e 2, António Sena e José 
Nuno da  Câmara Pereira; Fotografia 1 e 2, Manuel Silveira Ramos, Reinaldo Viegas e Maria Do Carmo 
Galvão Teles. Cf. Manuela Franco, Manuel Castro Caldas, Graça Costa Cabral & Manuel Costa Cabral 
(grupo de redacção), op. cit., p. 50.

47 Gravura, João Hogan; Joalharia, Tereza Seabra; Madeira, João Hogan; Audiovisuais, Maria do Car-
mo Galvão Teles/Regina Alvarez, e Cinema-Animação. Foi também relançado o programa de Cursos 
Livres, sobre questões críticas e aspectos históricos das artes e da comunicação visual, orientado por 
Eduardo Trigo de Sousa e Regina Alvarez. Idem.

48 Ibidem.
49 Idem, p. 50.
50 Folheto de divulgação dos cursos e actividades do AR.CO, 1980/81.
51 Em entrevista com Manuel da Costa Cabral, em 16/11/2010. 
52 Davig King foi designer do Sunday Times Magazine – o primeiro  suplemento inglês a cores – entre 1965 
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No período em que não leccionou no AR.CO, Robin deu, no entanto, uma con-
ferência na escola intitulada “As palavras na página,” em 1993.53 Em 1996, voltou 
a leccionar na instituição, em virtude de um convite feito por Nuno Vale Cardo-
so (n. 1957), que se tinha tornado recentemente responsável pelo sector de De-
sign Gráfico, terminando definitivamente a colaboração de Fior como docente no 
AR.CO, em 2004, à beira dos 70 anos de idade. Durante esses anos, Fior leccionou 
Caligrafia (1996/1999); Caligrafia/Desenho de Letra (1999/2001); Escrita e Letra 
(2001/2003); e Teoria Crítica (2003/2004).

Apesar de alguma inadaptação do ensino artístico português à evolução 
tecnológica de algumas das suas áreas de intervenção, – e da ausência inicial 
no AR.CO de algumas infra-estruturas adequadas às condições materiais de um 
ensino da natureza do design –, a intelectualidade e as propostas curriculares de 
Robin ao longo dos anos contribuíram para a actualização de técnicas e métodos 
de ensino, apesar de nem sempre terem sido acolhidas de forma pacífica, como o 
confirmaram Manuel Costa Cabral e Manuel Castro Caldas, 

A formação inglesa de Fior, a sua experiência como professor em Londres e a ma-
turidade gráfica revelada na concepção dos inúmeros meios de divulgação gráfi-
ca feitos para o AR.CO, ajudaram efectivamente a dar um novo impulso às acções 
pedagógicas em design gráfico levadas a cabo por esta escola. Estas contribuições 
estenderam-se da teoria à prática, e as suas virtudes são passíveis de ser vistas na 
simultaneamente singular e complexa identidade visual institucional que Robin 
construiu ao longo dos anos para o AR.CO, e sobre a qual nos debruçaremos a 
seguir.

5.2. Uma imagem institucional singular 

Foi a partir de 1976, que Robin se tornou responsável pelo material de divul-
gação do AR.CO. No seu papel inicial de autor de grande parte desse material 

e 1975, onde realizou um trabalho notável. O designer dedicou 30 anos da sua vida a construir aquela 
que pode ser a maior colecção privada de fotografias, livros e revistas que documentam a história da 
Rússia e da União Soviética. Cf. Rick Poynor – “The man who saved history,” em «Print», Nov/Dec98, 
Vol. 52 Issue 6, p. 56. 

As edições deste suplemento do Sunday Times, são hoje vistas como um exemplo do imaginário visual britâ-
nico da segunda metade dos anos 60. Cf. Enric Satué, op. cit., p. 312.

David King é autor dos livros: «The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs and Art in Stalin›s 
Rússia» (Metropolitan Books/Henry Hok & Co, 1997); «Ordinary Citizens: The Victims of Stalin» (2003); 
e «Red Star over Rússia - A visual history of the soviet union from 1917 to the death of stalin» (Tate Publishing, 
2009). 

53 Lista de actividades de Robin Fior no AR.CO, apresentada em anexo.
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promocional, Fior, com a objectiva qualidade do seu design, e tendo em conta 
o que Henrique Manuel tinha feito anteriormente, contribuiu para reforçar a 
aparência não institucionalizada da imagem desta escola, isto é, para conferir às 
sucessivas identidades visuais que criou uma aparência que não remetia para 
heráldica e que vivia única e exclusivamente da tipografia[Figs. 229 a 231], o que 
na altura era inovador. O engenho, a mestria e a liberdade com que a tipografia 
foi manipulada, nas três imagens visuais que concebeu para a escola, foi outro 
dos factores que ajudou a marcar a diferença, e foi permitido a Fior, porque o 
AR.CO, sempre fora uma instituição aberta ao experimentalismo.

A qualidade dos registos gráficos de Robin para o AR.CO, era ainda uma evidên-
cia de que a limitação de recursos materiais e técnicos não constitui um obstáculo 
ao desenvolvimento de projectos eficientes, sobretudo se estes forem abordados 
racionalmente. Estes projectos contribuíram certamente, também, para uma re-
novação da tipografia na escola, em primeiro lugar, em resultado da enorme di-
vulgação que tiveram entre os alunos, os professores e os espectadores atentos 
dos eventos que ocorreram, ao longo dos anos, no AR.CO, e, em segundo, pela 
novidade que essa mesma tipografia comportava, tornando-a única, no contexto 

[Fig. 229] Símbolo AR.CO, Robin Fior, 1976

[Fig. 230] Símbolo AR.CO, Robin Fior, meados de 80

[Fig. 231] Símbolo dos 25 anos AR.CO, Robin Fior, 1998
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nacional, e além-fronteiras, onde Fior era igualmente conhecido. Uma evidência 
desse reconhecimento era o facto da obra de Robin ser lembrada ocasionalmente, 
em livros e exposições, aspectos que constituem um testemunho eficaz para todos 
os que se interessam pela sua obra e procuram através dela traçar a sua história 
no contexto do design. Através desta aproximação à obra de Robin percebemos 
também que a relação deste com o Estilo Tipográfico Internacional continuou sem-
pre a evoluir, particularmente nos anos 80 e 90, período em que produziu os seus 
projectos de maior maturidade.

O domínio que Robin demonstrava da tipografia, nos projectos desenvolvidos 
para o AR.CO, em particular na construção das suas imagens, só encontrou pa-
ralelo, no Portugal de meados de 70, nos projectos de Sebastião Rodrigues, que, 
apesar da falta de recursos financeiros, acesso a ensino especializado ou a progra-
mas informáticos específicos, soube assimilar as gramáticas gráficas disponíveis, 
e converter-se num pioneiro na afirmação do design português.54

Uma preocupação primordial com a intencionalidade e a clareza, definiu o tra-
balho de Fior desde o final dos anos 50. Esses aspectos caracterizavam, não só o 
trabalho desenvolvido para o AR.CO, mas de modo geral o seu estilo pessoal, se 
entendermos estilo como Enric Satué* (n. 1938) o define, isto é, como «uma forma 
peculiar de “dizer” graficamente uma coisa».55

Podemos dizer que o estilo de Robin se enquadrava na perfeição nesta definição. 
Porém, para Satué esta sustentação pode ser interpretada de outra maneira, dado 
que se contrapusermos o estilo como forma colectiva, à expressão individual, po-
demos insistir na ideia de que a grande quantidade de nomes que aparecem na 
história representam modas, interesses, direcções ou gostos de carácter geral que, 
não obstante, acabaram por representar modas, interesses, direcções ou gostos de 
carácter nacional.56 

A linguagem visual de Robin, sobretudo nos projectos mais próximos do final 
da sua carreira, não se enquadrava, no entanto, nesta interpretação, ou seja, não 
cabia num país ou numa época, uma vez que, o seu estilo construído a partir de 
pontos de vista artísticos, culturais, tecnológicos e políticos pessoais, prevaleceu 
como algo singular. Digamos que o design de Fior não se enquadrava especifi-
camente num estilo supostamente americano, suíço, polaco, alemão, inglês, fran-
cês, ou outro qualquer, mas sim entre um conjunto de figuras de referência que 

54 Cf. Maria João Bom, op. cit., pp. 6-8.
55 Enric Satué, op. cit., p. 299.
56 Idem.
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marcaram a história desta disciplina, por terem transgredido ou personificado 
algo original.

Com palavras e imagens, existem muitas maneiras de dizer algo. No caso de Ro-
bin, e em particular no que diz respeito aos projectos para o AR.CO, a combina-
ção destes dois elementos produziu alguns efeitos interessantes. Da sua percep-
ção podemos deduzir uma curiosa ambivalência: por uma lado actuavam como 
mecanismo defensivo da cultura gráfica própria frente à invasão consumista 
e, por outro, ofereciam-se  agressivos e originais, como artigos de consumo no 
mercado internacional. Esses projectos, conheceram por isso mesmo, uma rápida 
implantação na escola isto é, tornaram-se uma referência no centro pedagógico 
que representavam e para os professores e designers que por lá passaram e defi-
niram a instituição, como, por exemplo, para Maria José Beldock, que leccionou 
no AR.CO, entre 1986 e 1996, e que admitiu que, apesar de fazer design apenas 
esporadicamente, Robin foi uma referência no seu percurso profissional.57

Queremos com isto demonstrar que, apesar de Robin ter deixado de ser respon-
sável pelos projectos de divulgação do AR.CO, mais ou menos desde meados 
dos anos 90, altura em que Nuno Vale Cardoso assumiu a responsabilidade por 
esse material, a ruptura com os projectos que produziu não foi deveras radical, 
apesar de Nuno Vale ter introduzido um novo estilo. Essa era também a intenção 
de Manuel Costa Cabral, que confessou que «o objectivo recente de mudar a imagem 
do AR.CO, que coube ao designer Rúben Dias, foi precisamente romper com o passado, 
dar um novo rumo ao corpus visual identitário da escola».58

A imagem do AR.CO, continuará a evoluir, a tomar novas trajectórias e a estabe-
lecer novas analogias, mas acreditamos que o tratamento de Robin na combina-
ção da tipografia e da imagem, não só marcou positivamente a instituição, como 
ficará certamente para a sua história.

5.2.1. Os projectos de grande maturidade para o AR.CO

Analisemos agora alguns dos trabalhos desenvolvidos por Robin para o AR.CO, 
a propósito dos quais podemos dizer que representaram a transição do raciona-
lismo modernista rumo a novas direcções, definindo um estilo mais maduro, que 
revelava um domínio mais sofisticado e pessoal da forma, da imagem e, inclusi-
vamente, da própria tipografia.

57 Em conversa informal com Maria José Beldock, em 23/01/2013.
58 Em entrevista com Manuel Costa Cabral, em 16/11/2010.
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Com os exemplos apresentados pretendemos sistematizar os princípios segundo 
os quais Fior construía o seu design gráfico, enquanto foi a voz desta instituição, 
para a qual produziu alguns dos seus mais elegantes e admirados cartazes e des-
dobráveis. Estes projectos serão, no entanto, dada a quantidade e as inúmeras 
afinidades formais, analisados de forma mais genérica.

Caracterizam a praxis de Robin nestes projectos, na utilização da tipografia e da 
imagem:

a utilização, tal como acontecera frequentemente em Inglaterra, dos tipos dispo-
níveis na gráfica onde os projectos eram impressos [Figs. 232 & 234];59 

o uso recorrente da fonte Bodoni. Esta fonte era também muito utilizada na Suíça, 
onde era vista como um símbolo do modernismo tecnológico, dado que a quali-
dade de gravação das suas matrizes originais, com o seu grande contraste entre 
linhas finas e grossas, exemplificava o início da industrialização na produção de 
fontes [Figs. 235, 236, 241, 242, 243 & 244];60

o tirar partido das qualidades expressivas que a irregularidade que os tipos de 
madeira deixavam na página impressa, como acontecera muitas vezes ao longo 
da sua carreira [Figs. 232 & 234];61

a sofisticação da tipografia que, apesar dos poucos recursos técnicos e materiais, 
assumiu um valor compositivo muito elaborado, mesmo nos projectos mais des-
preocupados, como já tivemos oportunidade de salientar [Figs. 245, 246 & 248];

o vanguardismo e o experimentalismo observado no tipografismo (pretenden-
do com esta expressão distinguir a Arte [tipografismo] do Ofício [tipografia], tal 
como sucede no inglês com as expressões typography e letterpress)62 [Figs. 245, 246, 
248 & 249];

o entendimento e representação do fenómeno tipográfico na sua dupla acepção, 
isto é, enquanto elemento formal e veículo intelectual, como se pode encontrar, 
de forma generalizada nos projectos de Robin [Figs. 245 & 246];

o modo como a estrutura gramatical da mensagem determina a forma gráfica, 
também como era prática corrente no design de Fior [Figs. 245 & 246];

o planeamento prévio na construção dos materiais gráficos, quase exclusivamente 

59 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 32, 33, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 48 & 49] 
60 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 50 & 59] 
61 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 32, 33, 37, 38 & 41] 
62 Neologismo utilizado por Robin Fior, no título da exposição “Tipografismo em Portugal hoje,” que teve 

lugar na Feira das Indústrias em 1976. Maria João Bom, op. cit., p. 6.
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tipográficos, que fazia de Robin, podemos afirmá-lo com todo o merecimento, um 
grande mestre dos processos de manipulação da tipografia nas suas múltiplas 
vertentes [Figs. 239, 240, 241 & 242];63

a preponderância da assimetria no enquadramento das imagens e das linhas de 
texto, de modo a evitar reminiscências figurativas e decorativas clássicas decor-
rentes da composição centrada, sendo neste aspecto particular notória a influên-
cia de Tschichold e da objectividade e rigor do Estilo Suíço, em suma, a dinâmica 
do pensamento moderno [Figs. 233, 236, 239 & 240];64

o uso esporádico de alguns enquadramentos centrados, que podemos descrever 
como tchicholdianos, na fase tradicional deste autor [Fig. 236];

a ausência de ornamentação [Figs. 232 & 234];65

o emprego de palavras em sentido figurado  [Fig. 232];

a consciência da página impressa como o espaço, a dimensão, a condição ou a 
forma da realidade em que se cumpre a leitura;

o recurso continuado à impressão a uma e duas cores, uma consequência tam-
bém da limitação de recursos económicos [Figs. 233, 234, 236, 239 & 240];66

a mestria na manipulação da imagem, comum no design de Fior [Figs. 233, 236, 
237, 238, 241, 242, 243 & 244];67

a integração entre tipografia e imagem, numa combinação a que, em 1925, László 
Moholy-Nagy anunciara como «a nova literatura visual»”68 [Figs. 235, 236, 241, 
242, 243 & 244];69

a ampliação do ponto das redes de impressão offset para acentuar a expressivi-
dade de alguns projectos;70

O constante e tradicional uso de papéis rudes e coloridos [Figs. 233, 234, 235 & 
240];71

63 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 36, 41, 43 & 44] 
64 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 41, 50, 55 & 59] 
65 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 32, 36, 37, 38, 41, 43 & 44] 
66 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52 & 59] 
67 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 55, 56, 57, 58 & 59] 
68 László Moholy-Nagy  apud Quentin Newark - «What is graphic design?», p. 100.
69 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 50, 55, 56, 57, 58 & 59] 
70 Consultar imagens no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 37 & 38] 
71 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 

49, 51 & 52] 
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Caracterizam a praxis de Robin no design dos desdobráveis para o AR.CO:

a qualidade táctil e originalidade dos desdobráveis, sobre os quais Richard Hollis 
observou serem pensados para funcionar como objectos tridimensionais; isto é, 
para este autor, a interacção com estas “graficaturas” ultrapassava a barreira da 
bidimensionalidade, obrigando a experienciar as suas diversas leituras72 [Figs. 
236, 239, 240, 241, 242, 243 & 244];73

a articulação da mensagem resultante da sua estrutura física, e não apenas da 
tipografia74 [Figs. 236, 239, 240, 241, 242, 243 & 244];75

A concepção destes como projectos de design de informação, na exigência de 
identificar nomes e obras e de os localizar no espaço físico da exposição, utilizan-
do, inclusivamente, a planta de um espaço, – neste caso o Mosteiro da Batalha –, 
como índice expositivo num dos seus desdobráveis [Figs. 239 & 240];

as ligações verbais entre as diferentes partes móveis76 [Figs. 241 & 242];77

as qualidades escultural, arquitectural [Figs. 241 & 242];78

Em suma, foi o reconhecimento oficial do talento de Robin, que levou Manuel 
Costa Cabral, já depois de ter abandonado a direcção do AR.CO, a exigir que fos-
se este a produzir o logótipo, a newsletter, o saco e o livro comemorativo dos 25 
anos da escola [Figs. 245, 246, 247 & 249];79, em 1998. Estas, as suas últimas gran-
des obras feitas para a instituição, ficarão, na opinião do antigo director da escola, 
em virtude da sua indiscutível qualidade visual, para a história do AR.CO, e, 
certamente, do design português.80

72 Em entrevista com Richard Hollis, em 23/11/2010.
73 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 50 a 52] 
74 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 74.
75 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 50 a 52] 
76 Idem.
77 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 50 a 52] 
78 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 50 a 52] 
79 Mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 56 a 58] 
80 Em entrevista com Manuel Costa Cabral, em 16/11/2010.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior428

[Fig. 232] Cartaz, AR.CO, Robin Fior, Junho1998

[Fig. 233] Cartaz, AR.CO, Robin Fior, Abril 1976
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[Fig. 234] Cartaz, AR.CO, Robin Fior, Janeiro 1977

[Fig. 235] Cartaz, AR.CO, Robin Fior, Novembro 1977
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[Fig. 236] Desdobrável, AR.CO, Robin Fior, Janeiro 1983
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[Figs. 237 & 238] Cartaz comemorativo dos 10 anos do AR.CO, Robin Fior, 1983



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior432

[Figs. 239 & 240] Desdobrável, AR.CO, Robin Fior, Outubro 1984
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[Figs. 241 & 242] Desdobrável, AR.CO, Robin Fior, Julho 1985
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[Figs. 243 & 244] Desdobrável, AR.CO, Robin Fior, Novembro 1986
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[Figs. 245 & 246] Número 1 e 2 da Newsletter do AR.CO, Robin Fior, 1998
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[Fig. 247] Catálogo comemorativo dos 25 anos do AR.CO, Robin Fior, 1998
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[Fig. 248] Postal de Boas-festas dos 25 anos do AR.CO, Robin Fior, 1998

[Fig. 249] Saco comemorativo dos 25 anos do AR.CO, Robin Fior, 1998
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5.3. Uma participação diferente na exposição Ponto de Encontro(s)

Pouco tempo antes de abandonar a docência no AR.CO, Robin foi convidado 
pelos responsáveis da escola, a participar na exposição Ponto de Encontro(s) 1978-
2003 25 Anos de Intervenções no Departamento de Joalharia do AR.CO, que teve lugar 
no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, entre 26 de Fevereiro e 30 
de Maio de 2004.

Com esta exposição, o AR.CO pretendeu dar a conhecer o seu percurso e ideolo-
gia pedagógica e, ainda, mostrar o papel desempenhado nas transformações do 
ensino artístico em Portugal no último quartel do séc. XX. Ao mesmo tempo que 
comemorava uma dupla efeméride: os 30 anos da escola e, o 25º aniversário do 
seu sector de joalharia.81

A participação de Robin nesta exposição de joalharia só fez sentido porque, para 
Manuel Castro Caldas, esta mostra era, antes de mais, um ponto de encontro:

Encontros de pessoas (autores-joalheiros nacionais e internacionais, alunos, ex-alu-
nos, professores e ex-professores, profissionais exteriores ao corpo pedagógico da 
escola, não-joalheiros, teóricos, artistas plásticos, convidados pontuais), mas foram 
ainda, mais profundamente, encontros de horizontes culturais, disciplinares, técni-
cos, metodológicos e existenciais diversos [...].82

Para além de participar como expositor, o contributo de Fior estendeu-se às pági-
nas do catálogo, onde escreveu um pequeno artigo intitulado “Adorno e meme,”83 
que concluiu da seguinte forma:

[Reconhecendo que] as obras de arte portáteis [como a joalharia] detêm os seus usos 
e funções que, devidamente ponderados, vêm provocar soluções formais e técnicas. 
E que era esse conteúdo cultural que caracterizava o Departamento de Joalharia do 
AR.CO, dirigido por Tereza Seabra.84

Esta afirmação era pertinente, uma vez que o objecto exposto por Robin nesta 
mostra podia, de certa forma, ser encarado também como uma obra de arte por-
tátil. Tratava-se, na realidade, dum livro de artista, uma expressão artística inde-
pendente da edição comercial. Este fora concebido em 1975, e Fior chamara-lhe 
Passe para Lisboa sob o poder popular. Com 16 páginas, agrafadas umas às outras – 
com três agrafos –, utilizava, mais uma vez, o papel kraft na sua concepção, verde 
para a capa, e creme para o interior. Sobre o kraft, Fior colou na primeira página 

81 Jorge Molder - “Programação,” em «Ponto de Encontro(s) Meeting Point(s)»,p. 7. 
82 Manuel Castro Caldas - “Introdução,” em «Ponto de Encontro Meeting Point(s)», p. 8. 
83 Robin Fior - “Adorno e meme Ornament and meme,” em «Ponto de Encontro Meeting Point(s)», pp. 29-

31.
84 Idem, p. 30.
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a sua fotografia, um papel com a sua assinatura, uma tira de tecido vermelho e 
inúmeros pedaços de envelopes com a morada da casa onde vivia à época. Nas 
restantes páginas, colou e agrafou depois mais pedaços de envelopes e etiquetas 
diversas com a sua morada, bilhetes de metro, eléctrico e elevadores, etiquetas 
antigas e alguma propaganda política, e, ainda, na contracapa o logótipo das 
águas de Caldas Santas [Fig. 250].85

Com este pequeno livro de artista, Robin, confiava na eficácia do órgão da visão 
como receptor de mensagens primárias e mostrava as capacidades de persuasão 
que a experiência publicitária, comercial e política, capitalizava neste período 
pós-revolucionário conturbado, e invocava, ainda, os valores sociais e humanos 
que caracterizavam a vida do povo neste período da história portuguesa.

Este livro funcionava também como um espécie de arma dialéctica, expressada 
através de argumentos de carácter primário, reflectindo a apetência de Robin por 
desenvolver trabalhos com um carácter mais artístico.

85 As restantes imagens são mostradas no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs.

[Fig. 250] Passe para Lisboa sob o poder popular, Robin Fior, 1975
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Capítulo 6
As exposições Alternativa Zero (1977)
e Perspectiva: Alternativa Zero (1997)
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Nota introdutória

Procurou-se demonstrar neste capítulo que o trabalho gráfico desenvolvido por 
Robin Fior em Portugal, em particular aquele que marcou o contexto pós-25 de 
Abril, não passou indiferente também ao polivalente artista e crítico Ernesto de 
Sousa (1921-1988), que o convidou para participar na exposição Alternativa Zero. 
Esta última, foi na realidade uma mostra cimeira e eclética, onde estiveram pre-
sentes pessoas de inúmeras áreas artísticas e outras, e que, para além de Robin, 
contou apenas com outro designer, Sena da Silva.

A presença de Robin nesta exposição, que teve lugar quatro anos após ter chega-
do a Portugal, reflectia o protagonismo alcançado em Portugal. As obras exibidas 
pelo designer nesta mostra, bem como no posterior remake desta exposição que 
teve lugar em 1997, na Fundação de Serralves, que sugerem uma combinação feliz 
entre design e artes plásticas, constituíram o focos de análise neste capítulo. 
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6.1. A participação em Alternativa Zero e no seu remake em 1997

A Fundação de Serralves inaugurou no dia 3 de Julho de 1997 a exposição 
Perspectiva: Alternativa Zero.1 Esta exposição apresentou, vinte anos depois, um 
conjunto de obras que tinham estado patentes na exposição Alternativa Zero, 
em Março de 1977, na Galeria de Arte Moderna de Belém, posteriormente destru-
ída por um incêndio.2 

A Alternativa Zero foi um marco de grande importância histórica no contexto da 
arte portuguesa da década de 70. Organizada e com comissariado de Ernesto 
de Sousa, reuniu cerca de 46 artistas, assumidos como “operadores estéticos,”3 
que protagonizaram uma exposição que marcou uma diferença significativa no 
contexto nacional, suscitando diálogos até aí muito pouco desenvolvidos com o 
contexto artístico internacional.4 

Para a sua realização, foi decisiva a participação da Secretaria de Estado da Cultu-
ra (SEC), possibilitada pela adesão de Eduardo Prado Coelho (1944-2007), então 
Director-Geral da Acção Cultural, que lutou pela concessão dos meios financei-
ros necessários. Funcionários da SEC como Fernando Calhau (1948-2002) e Julião 
Sarmento (n. 1948), artistas participantes da exposição, contribuíram igualmente 
para a viabilização da iniciativa.5

A Alternativa Zero foi inicialmente pensada para coincidir com a realização do 1.º 
Congresso Internacional da AICA em Portugal, realizado em 1976, o que lhe per-
mitiria de imediato visibilidade e contextualização internacionais. No entanto, 
o atraso na obtenção do financiamento estatal, inviabilizou essa possibilidade.6

1 A exposição Perspectiva: Alternativa Zero, marcou a entrada de João Fernandes para Serralves, uma vez 
que foi a primeira mostra da sua programação. Fizeram parte da equipa responsável pela pesquisa Isa-
bel Alves (viúva de Ernesto Sousa e responsável pela organização e catalogação do respectivo espólio), 
Maria Helena de Freitas, David Santos e Miguel Wandschneider. Mariana de Campos - «Conservação na 
arte contemporânea. Curadoria como possível estratégia de conservação? Estudo de duas obras apresentadas na 
exposição Alternativa Zero» (texto policopiado), p. 49.

2 João Fernandes - “Perspectiva: Alternativa Zero vinte anos depois...” em «Perspectiva: Alternativa Zero», 
p. 28.

3 O conceito de operador estético substituiu então, no discurso de Ernesto de Sousa, a palavra artista, 
procurando objectivar na linguagem a nova condição da arte e da sua relação com o contexto social, 
abandonando de vez a distinção entre pintores, escultores, fotógrafos, gráficos, etc., assim como cen-
trando na acção, na operação, o objectivo das práticas artísticas. Idem, p. 24.

4 Isabel Albuquerque - «Influências e interferências do e no desenho - da Alternativa Zero à Perspectiva (1977-
1997)» (texto policopiado), p. 83. 

5 João Fernandes, op. cit., p. 28.
6 Idem, pp. 25-26.
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O espaço, – um pavilhão que fora construído para a Exposição do Mundo Portu-
guês, na década de 40 –, sofreu modificações na arquitectura do seu interior para 
acolher as obras dos artistas. A exposição apelava à participação do público e à 
sua interactividade.7

A exposição contou com uma larga variedade de operadores estéticos, entre eles: 
pintores e escultores, designers, músicos, cineastas, experts em culinária e em 
brincadeiras de crianças, fotógrafos, poetas, e outros.8

A desmaterialização do objecto de arte, o fim da autonomia dos géneros artísti-
cos, o uso de novos suportes tais como a fotografia, o cinema e o vídeo, marcaram 
as propostas apresentadas na Alternativa Zero, que reuniu uma geração de artistas 
propostos por Ernesto de Sousa como uma segunda vanguarda no contexto artís-
tico português, depois da geração do primeiro modernismo.9

Os operadores estéticos presentes nesta exposição, foram escolhidos por já terem 
participado em iniciativas experimentais que Ernesto de Sousa promovia desde 
1972, pela sua ligação a estruturas ou grupos com que no passado, desenvolvera 
importante colaboração, e também em função da atenção que lhe despertaram 
outros trabalhos, como era o caso de Robin Fior, cuja actividade gráfica tinha 
marcado o contexto revolucionário.10

Denotou-se uma clara intenção de não reduzir a exposição à manifestação de 
apenas um destes grupos. Ernesto de Sousa pretendeu uma ampliação do campo 
de intervenientes para melhor afirmar as suas ideias dentro e fora do contexto 
artístico nacional. Mesmo que a obra de alguns dos artistas parecesse não se in-
tegrar nos objectivos da exposição, Ernesto conseguiu efectivamente reunir uma 
cumplicidade em torno desses objectivos e junto dos artistas que convidou. O 
conceito de operador estético permitiu-lhe acrescentar compositores, ou mesmo 
designers, como o exemplificavam as participações de Robin Fior e Sena da Silva, 

7 Idem, p. 28.
8 Participaram nesta exposição, além de Robin Fior: Helena Almeida, José Manuel Costa Alves, Pedro 

Andrade, André, Armando Azevedo, Vítor Belém, Júlio Bragança, João Brehem, Fernando Calhau, 
Constança Capdeville, Alberto Carneiro, Melo e Castro, Noronha da Costa, Graça Pereira Coutinho, 
Da Rocha, Ernesto de Sousa, Lisa Chaves Ferreira, Carlos Gentil-Homem, Ana Hatherly, António La-
garto & Nigel Coates, Álvaro Lapa, João Melo, Clara Meneres, Albuquerque Mendes, Leonel Moura, 
Jorge Peixinho, Jorge Pinheiro, Filipe Pires, Vítor Pomar, José Rodrigues, Joana Almeida Rosa, Túlia 
Saldanha, Julião Sarmento, António Sena, Sena da Silva, Ângelo de Sousa, Salette Tavares, Artur Vare-
la, Mário Varela, Ana Vieira, João Vieira e Pires Vieira. Isabel Albuquerque.

9 Vicente Todolí - “Perspectiva e prospectiva de um museu,” em «Perspectiva: Alternativa Zero», p. 11. 
10 João Fernandes, op. cit., pp. 26-27.
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que assim se juntaram a uma lista de artistas convidados também pelas suas 
práticas expositivas mais ou menos experimentais.11  

Tendo sido bastante visitada e participada, a Alternativa Zero despertou a aten-
ção da imprensa da época. Tratou-se, com efeito, da exposição mais discutida 
e divulgada na imprensa de então, se bem que tal discussão raras vezes tenha 
revelado uma compreensão dos seus intuitos e propostas, ou uma discussão es-
tética enriquecedora. Ernesto de Sousa lamentou mais tarde, a título de balanço, 
a inexistência dessa discussão.12

No contexto português, a Alternativa Zero não deixou contudo de constituir um 
momento de transição e de profundas transformações no campo artístico. Todo 
um passado da arte portuguesa deixava de poder ser visto apenas pelos mesmos 
pontos de vista que a proclamavam antes da Alternativa Zero, o que aliás corres-
pondia aos objectivos traçados, visto que a expressão “zero” simbolizava preci-
samente um início.13

Quanto à exposição Perspectiva: Alternativa Zero, constituiu um momento raro de 
resgate do passado. Passado esse, que correspondeu a um isolamento cultural e 
político da sociedade portuguesa no séc. XX. A Perspectiva: Alternativa Zero per-
mitiu ainda criar as condições para reflectir sobre um período que se iniciou em 
finais dos anos 60, que correspondeu, a uma ruptura com um tempo de isolamen-
to cultural e político da sociedade portuguesa, anunciando um experimentalis-
mo, que viria a corresponder a um dos raros momentos em que existiu o sentido 
de contemporaneidade na arte em Portugal.14

Tanto em Alternativa Zero, como na posterior Perspectiva: Alternativa Zero, Robin 
apresentou as mesmas três obras, uma das quais teve de ser reconstruída para o 
remake de 1997. Esta última era uma secretária em tijolo, construída especifica-
mente para o primeiro evento, que intitulou de Secretária para uma sociedade em 
vias de construção, que funcionava como um modelo irónico de relação entre o 
design de um objecto e a memória da revolução de 1974 [Fig. 251].15 Segundo, 
José Luís Porfírio:

Esta obra incluía-se ainda naquilo que se podia chamar anti-design, no sentido que 

11 João Fernandes, op. cit., p. 27.  
12 Idem, p. 33.
13 Idem, p. 34.
14 Isabel Albuquerque, op. cit., p. 141. 
15 João Fernandes, op. cit., p. 29.
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foi construída com peças desviadas do seu sentido próprio, e com materiais que a 
tornavam mais ou menos absurda ou inutilizável.16 

Sena da Silva, o outro designer presente, foi convidado a pintar um anúncio que 
tinha feito às pilhas “Dialux” num eléctrico, que depois circulou pelas ruas de 
Lisboa durante o evento.17

As outras duas obras apresentadas por Robin em ambas as exposições intitula-
vam-se Vernissage I e Lyubov popova waits for news from the front. Esta última, con-
sistia na realidade numa serigrafia sobre lona vulcanizada, da qual não existem 
cópias.18 Quanto aos títulos destas, estes foram adoptados, segundo o seu autor: 

Com a função de chamar a atenção, de seduzir, embora em virtude do facto de num 
título se ser obrigado a dizer tudo em poucas palavras, não tenha conseguido incor-
porar todas as “nuances” e complexidades desejadas.19

Em “Vernissage I,” uma prova de ozalide** sobre tela, Robin utilizou uma fotogra-
fia da autoria de Sena da Silva, onde apareciam os pintores Fernando Azevedo 
(1923-2002) e Nikias Skapinakis (n. 1931), durante um encontro na Sociedade Na-
cional de Belas Artes [Fig. 252].

16 José Luís Porfírio - “Alternativa Zero A vanguarda e os mitos,” em «Perspectiva: Alternativa Zero», p. 
186.

17 João Fernandes, op. cit., p. 30.
18 Esta tinha uma imagem (185 x 91 cm) de um oleado militar, ao qual se sobrepunha o poema The rain, de 

Robert Creeley, e datava de 1976. Em entrevista com a designer Madalena Figueiredo, em 12/05/2012. 
19 Robin Fior - “Art Déco & Cie.,” in: «L+Arte», p.60. 

[Fig. 251] Secretária para uma sociedade em vias de construção (65 x 170 x 115 cm), Robin Fior, 1977
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A versatilidade de Robin, na sua capacidade para fundir o design com as artes da 
pintura e da escultura, revela-se a partir de uma avaliação dos projectos exibidos 
nas exposições em foco, feita por Madalena Figueiredo, pouco antes de falecer, 
altura em que disse que:

Fior tinha uma particularidade em relação à maioria dos outros designers, que era a 
sua capacidade de ser um designer-artista, como o demonstrava a sua participação 
nestas exposições, onde foi capaz de tirar partido dos processos tradicionais de im-
pressão em artes gráficas, para fazer coisas diferentes.20 

Antes de participar no remake de 1997, Robin estivera também representado na 
exposição The Sixties: Art scene in London,21 que teve lugar, em Londres, no Bar-
bican Center, em 1993, um evento de reapresentação e reflexão sobre o processo 
artístico londrino dos anos 60, e os seus autores.22

“Estas exposições, despertaram uma reacção simultaneamente perspectiva e prospectiva, 
contextualizando ou deixando referências nas obras de muitos jovens artistas aparecidos 
na década de 90 ou nos projectos de jovens críticos e comissários, ao mesmo tempo que 

20 Em entrevista com a designer Madalena Figueiredo, em 12/05/2012. 
21 Nesta exposição Robin esteve representado com alguns dos trabalhos realizados para a CND e o Comi-

té dos 100, a par de designers como Ken Garland e Alan Fletcher. David Mellor - «The sixties art scene in 
London», p. 33.

22 Tanto a Perspectiva: Alternativa Zero como a The Sixties: Art scene in London, podiam ser comparadas a 
grandes exposições como: Gravity and Grace - the changing condition of sculpture 1965-1975, realizada 
na Hayward Gallery, também em 1993; Reconsidering the object of art, que teve lugar no Museu de Arte 
Contemporânea, de Los Angeles em 1995; ou a Bienal de Veneza de 1999, com o tema Futuro, presente, 
passado, anos 60-90. Cf. João Fernandes, op. cit., p. 15.

[Fig. 252] “Vernissage” (105 x 90 cm), Robin Fior, 1977
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sistematizavam e reestruturavam a recepção contemporânea de experiências passadas que 
sempre procuraram deixar de si a documentação que esclarecesse e aproximasse as suas 
atitudes e processos.”23

23 Idem, p. 16.
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Capítulo 7
Na direcção da Associação Portuguesa 
de Designers, e a participação de Robin 
Fior em Design & Circunstância
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Nota introdutória

Este capítulo foi dedicado ao reconhecimento das qualidades de Robin Fior como 
gráfico e intelectual, por parte dos seus pares, o que o levou, apesar de estar há 
poucos anos em Portugal, à co-fundação e à direcção da Associação Portuguesa de 
Designers (APD) e à participação na exposição Design & Circunstância, um marco 
de referência na história da associação referida e na emancipação do design 
português. 

Reflectiu-se ainda neste capítulo sobre a forma como a Associação Portuguesa 
de Designers foi criada e sobre o papel que Fior teve quando fez parte da sua 
direcção, e de como as suas ideias, que apesar de fazerem sentido para os seus 
colegas, como o provou a sua rápida ascensão à direcção da APD, nem sempre 
foram acolhidas de forma pacífica devido à sua atitude temperamental.

Procurou-se também demonstrar que, tal como acontecera na Associação 
Portuguesa de Designers, a participação de Robin em Design & Circunstância, não 
foi somente a de um mero expositor, dado que se estendeu à feitura de materiais 
promocionais e a um artigo crítico, publicado no catálogo, sobre o panorama da 
prática e do ensino do design em Portugal.

Analisaram-se também, ainda que de forma sumária, as obras gráficas 
apresentadas em Design & Circunstância, com vista a percebermos, mais uma vez, 
os aspectos que as caracterizavam, de modo a entendermos os mecanismos que 
definiam a praxis de Fior.
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7.1. Na direcção da APD 

A 27 de Maio de 1974, um grupo de designers constituído por António César, 
António Pedro Oliveira, Fausto Briosa Neves, Margarida Miguel, Manuel João 
Leal e Pedro Emauz Silva convocaram uma reunião para discussão de problemas 
relacionados com o exercício da profissão e a actividade do design em Portugal 
e com o objectivo de conferir representatividade a esta nova disciplina a nível 
nacional.1 

O documento/convocatória que apelava à participação generalizada, dizia o 
seguinte:

Dentro do espírito de liberdade de Associação que vivemos presentemente e, tendo 
em conta a solução de inúmeros problemas relacionados com o exercício da nossa 
profissão, os abaixo assinados convocam uma REUNIÃO DOS DESIGNERS A 
NÍVEL NACIONAL, para apresentação e discussão, em princípio, dos seguintes 
pontos: 

1. Constituição a nível Nacional de uma Associação livre dos profissionais de 
“Design.”

2. Análise da eventual Constituição paralela de um grupo de carácter sindical 
específico, ou de integração em movimentos sindicais constituídos.

3. Consciencialização do papel social do “Designer.”

4. Enunciação das diversas especializações já praticadas em Portugal e da sua 
problemática específica.

5. Reconhecimento da profissão, tendo em atenção a situação já estatuída noutros 
países e, a sua necessária equiparação em relação a níveis já reconhecidos noutras 
profissões paralelas.

6. Consequente Reconhecimento de níveis de Responsabilidade Profissional e sua 
equiparação Salarial.

7. Constituição e eleição de uma Comissão organizadora da Associação

8. Discussão genérica dos meios necessários para a sua efectivação.

9. Enumeração de outros pontos julgados de importância e a propor pela 
Assembleia durante a Reunião.2

A primeira reunião realizou-se a 31 de Maio, na Rua Braancampo n.º 9, no sétimo 
andar, e nela estiveram presentes 41 pessoas, entre as quais: Alda Rosa, Daciano 
da Costa, Fausto Briosa, Guilherme Parente, Jorge Cid, Luis Carrôlo, Madalena 
Figueiredo, Maria Helena Matos, Maria Zita Sottomayor, Oterelo dos Santos, 
Paulo Guilherme, Pedro Emauz, Vitor Manaças e Robin Fior. A mesa eleita para 
1 Vitor Manaças, op. cit., p. 233.
2 Idem, Volume IV Anexo VIII [“Designers”].
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dirigir os trabalhos era constituída por Daciano da Costa (presidente), Maria 
Helena Matos (secretária) e Pedro Emauz (vogal). Da extensa ordem de trabalhos 
só foi discutido, nesta reunião o ponto n.º 1.3

A 17 de Junho do mesmo ano realizou-se uma segunda reunião, que foi, na 
ausência de Daciano da Costa, presidida por António Sena da Silva, tendo os 
restantes membros da mesa sido os mesmos da anterior. Nela estiveram presentes, 
algumas das pessoas que em finais de 1975, dinamizariam várias reuniões que 
viriam a possibilitar a fundação da Associação Portuguesa de Designers (APD), 
como Carlos Rocha (n. 1943), Daciano da Costa, Luis Carrôlo, Vitor Manaças  (n. 
1934) e Robin Fior.4

Neste período, o design não era ainda visto como uma actividade com 
características próprias, que a distinguisse das outras disciplinas de projecto, e com 
reconhecimento pelos organismos oficiais ou pela maioria daqueles para quem 
os designers trabalhavam. Foi esta consciência e a abertura ao associativismo, 
o caminho que levou à formação da APD, cuja oficialização se deu em finais de 
1976.

Desde a sua constituição, que a APD se tornou a legítima representante da 
actividade de Design em Portugal, sendo solicitada e intervindo na representação 
e promoção dos designers e do design junto das organizações, das quais se 
destacavam: A SNBA, o Sindicato Nacional dos Arquitectos (actual Ordem dos 
Arquitectos), a Cooperativa Árvore, o INII, a FCG, as escolas de Belas Artes de 
Lisboa e do Porto e as escolas António Arroio e Soares dos Reis.

A APD teve entre os seus fundadores os designers mais conhecidos na época, 
e Robin fez parte deles. Este não só foi seu sócio-fundador, como fez parte da 
direcção inúmeras vezes, nomeadamente, entre 1976-78, 1980-82, 1987-89 e 
1991-94, para onde trouxe a experiência que tinha adquirido como membro 
da Comissão Executiva da Designers & Art Directors Association (D&AD),  em 
Londres. O convite feito a Fior para integrar esta associação e fazer parte da sua 
direcção reforçava a ideia de que, nos poucos anos em que estivera em Portugal, 
soubera conquistar o respeito e a admiração dos seus colegas, para quem as suas 
ideias e prática faziam sentido. 

Nesta associação, que Robin representou na adesão ao ICSID (Conselho 
Internacional de Associações de Design Industrial) (1980), à ICOGRADA (Conselho 
internacional das Associações de Design Gráfico) (1980) e à BEDA (Gabinete das 

3 Idem, p. 235.
4 Idem, p. 236.
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Associações de Design Europeias) (1990), contribuiu para o desenvolvimento das 
estruturas necessárias à formação profissional e cultural dos designers, através 
do intercâmbio com instituições congéneres estrangeiras e com escolas de design 
nacionais e além-fronteiras, tendo em vista reforçar as trocas de conhecimentos, 
experiências e contribuir para o progresso do design e do seu ensino.

Apesar do design ser ainda um processo embrionário em Portugal, podiam já 
identificar-se vários sectores onde a sua intervenção se mostrava imprescindível.5 
Fior não era, no entanto, pragmático na implementação das soluções relativas aos 
desafios que se colocavam aos designers, o que gerou alguns atritos com colegas, 
mas demonstrou sempre uma forte ética profissional, e uma consciência arguta 
e séria desta actividade, sobretudo no campo da comunicação. Foi, em virtude 
destas capacidades que soube mobilizar os colegas em torno da profissão, e 
conquistar o direito de intervir e de deliberar ao nível da direcção da Associação 
Portuguesa de Designers.

A APD concretizou ainda algumas e iniciativas e actividades, tanto a nível nacional 
como internacional, nas quais Fior também esteve envolvido, nomeadamente na 
regulamentação e composição de júris de concursos de design. Fior produziu 
ainda materiais gráficos para a associação, e viria a ajudar a organizar o XVI 
Congresso da ICOGRADA (para o qual faria o desdobrável [Figs. 253 & 254]) 
em 1995, ao qual iria estar associada a exposição retrospectiva de Sebastião 
Rodrigues, para a qual Robin faria também o catálogo e o convite [Figs. 255 & 
256]. A escolha de Fior para desenvolver estes projectos de grande envergadura, 
testemunha, mais uma vez, o protagonismo que alcançara, entre os seus pares 
portugueses, como designer e membro fundador e da direcção desta associação.

A epopeia colectiva de criação da APD e o papel de Robin na sua direcção, 
ajudaram ainda a definir o território de intervenção e a dar visibilidade a esta  
actividade, a chamar a atenção para importância do seu papel social, à organização 
da profissão e a desenvolver uma geração de designers conscientes do seu papel 
e confiantes na sua intervenção, duma forma inédita na história desta actividade 
em Portugal.

5 «Design & designers, Portugal». Directório da Associação Portuguesa de Designers, 1994, p. 5.
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[Figs. 253 & 254] Desdobrável para o Congresso da ICOGRADA, APD, Robin Fior, 1995

[Figs. 255 & 256] Catálogo e convite para a exposição Sebastião Rodrigues Designer, FCG, Robin Fior, 1995
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7.2. A exposição Design & Circunstância revisitada

A exposição Design & Circunstância foi realizada na Sociedade Nacional de Belas 
Artes, no ano de 1982, com objectivo de glosar alguns motes sugeridos pelas duas 
primeiras exposições de design português promovidas pelo Núcleo de Design do 
Instituto Nacional de Investigação Industrial. Esta foi uma iniciativa da Associação 
Portuguesa de Designers (APD), com a colaboração da Associação Industrial 
Portuguesa, do Banco Português do Atlântico e da Fundação Calouste Gulbenkian.6

Entre a exposição Design & Circunstância e as anteriores exposições de design 
português podiam observar-se diversas semelhanças, entre elas, o formato do 
catálogo, que era exactamente o mesmo (21 x 21 cm) e o design da sua capa, neste 
caso específico da autoria de Sebastião Rodrigues. Neste catálogo podia ler-se 
que:

Em Design & Circunstância – como nas anteriores Exposições de Design Português 
[procurou-se] obter testemunhos representativos que permitissem observar 
eventuais divergências de pontos de vista e reconhecer alguma convergência de 
objectivos.7

[...] [propôs-se] uma reflexão sobre o que [na 2.ª Exposição de Design Português] 
foi dito, afirmado, e agora aparece impresso nas páginas do catálogo, com uma 
existência independente [...].8

Esta exposição consistiu na realidade na afirmação profissional e geracional 
dos designers da APD. «Nesta estiveram representados 38 designers,9 entre os quais 
Robin Fior, que apresentaram trabalhos nas áreas de design de mobiliário e equipamento 
doméstico e de trabalho, design gráfico, automóveis e veículos, electrodomésticos e 

6 Catálogo da Exposição «Design & Circunstância», p. 3.
7 Sena da Silva - “Advertência” em Catálogo da Exposição «Design & Circunstância», pp. 16-17.
8 Júlio Moreira - “O design revisitado,” em catálogo da Exposição «Design & Circunstância», p. 31.
9 Entre os designers que participaram nesta exposição estavam: Agostinho Paulo Monte Correia (n. 

1944), Américo Ferreira da Silva (n. 1930), Ana Filipa Amaral Neto Tainha, António Garcia (1925), 
António Sena da Silva, Calvet de Magalhães, Carlos Mateus de Carvalho (n. 1949), Carlos Rocha 
(n. 1943), Celso Marques, Cristina Reis, Cristóvão João Martins Maçara (n. 1930), Daciano da Costa, 
Eduardo Afonso Dias (n. 1938), Isabel Martins Alves (n. 1948), João Bentes Pimenta (n. 1926), João 
Machado (n. 1942), Jorge Alves (n. 1952), Jorge Pacheco , José António Rosado Flores, José Brandão, 
Manuel Paula, José Miguel Lopes da Costa Nunes da Fonseca (n. 1947), José Pedro Martins Barata (n. 
1929), José Tomás (n. 1928), Luis Carrôlo, Luiz Filipe Afonso Alves (n. 1931), Madalena Figueiredo, 
Manuel de Almeida Pina (n. 1943), Maria Alexandra de Paiva de Serpa Pimentel (n. 1954), Assunção 
Cordovil, Tereza Seabra (n. 1944), Osvaldo José Dias Castanheira (n. 1957), Robin Fior, Rodrigo 
António do Nascimento Pombeiro (n. 1938), Salette Brandão (n. 1952), Sebastião Rodrigues, Vitor da 
Silva, Vitor Manaças (n. 1934) e Victor Palla.
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utensílios lúdicos e de trabalho, embalagens, contentores, identidade corporativa, design 
expositivo e museografia, cenografia, ‘cartoons,’ ourivesaria, joalharia e paramentaria».10

Sena da Silva assinou o design da exposição, mas dado o número limitado de 
participantes no certame reconheceu:

Tratar-se de uma manifestação relativamente conformista, em que são apresentados 
alguns dos exercícios com que os designers têm de se conformar para assegurar a 
sua sobrevivência.11

Denotou-se também por parte de Sena algum descontentamento relativamente 
à forma como era ainda encarada a profissão de designer, e aos quadrantes de 
intervenção que lhe eram atribuídos, a propósito dos quais disse:

Tanto podemos afirmar – como Munari – que «todos os homens são designers», 
como podemos limitar-nos a atribuir aos designers algumas sobras das actividades 
dos arquitectos, dos engenheiros e de outros artistas.12

Sena, bem como os restantes designers presentes na exposição, consideravam-
se representantes directamente empenhadas no processo de desenvolvimento 
industrial, e tinham por objectivo esclarecer os contornos da profissão e fomentar 
o seu desenvolvimento em território nacional. Com essa intenção, procuraram, 
à semelhança do que acontecera na 2.ª exposição de Design Português, abordar e 
envolver nesta exposição personalidades que pudessem contribuir directamente 
para o desenvolvimento da tão necessária política industrial.13

A economia portuguesa estava também a atravessar uma crise, o que não favorecia 
o desenvolvimento do design e da indústria. E, a adesão de Portugal ao Mercado 
Comum Europeu, que se antevia para 1984, apesar de ser considerada na visão 
de alguns como um factor gerador de apreensões e perplexidades, surgia, na 
visão de outros, como o grande factor revitalizador da economia portuguesa.14

Qualquer das perspectivas [englobava], [no entanto], a ideia de choque. A questão 
estava em [saber-se] absorver e privilegiar os aspectos positivos [de ambas as 

10 Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” op. cit., p. 35.
11 Sena da Silva - “Advertência,” op. cit., pp. 16-17.
12 Sena da Silva - “Design & Circunstância” em catálogo da Exposição «Design & Circunstância», p. 29.
13 Tais como o então Director-Geral da Qualidade (do Ministério da Indústria, Energia e Exportação), 

Santos Gonçalves, e o Presidente da Associação Industrial Portuguesa, Jorge Rocha de Matos, bem como 
solicitaram aos autores dos textos publicados em 1973, como Júlio Moreira, António Almeida Júnior, 
José Pedro Martins Barata e outros (também eles intervenientes activos neste processo), a actualização 
dos seus pontos de vista, de modo a que se fizesse o balanço de uma década de design que chegava ao 
fimI. dem, p. 17.

14 Idem, p. 12.
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possibilidades], por forma a que o saldo final do projecto nacional [...] fosse favorável.
Então, Portugal [conseguiria] defrontar-se ao lado de países com enorme potencial 
de crescimento, mas também estruturalmente distintos, com o fogo cruzado dos 
grandes blocos comerciais.15

A necessidade de esclarecer a diferença entre design e styling, há muito extinta 
nos países onde o design se desenvolvia havia mais tempo, era outra das 
preocupações visíveis entre os participantes e organizadores da exposição, 
para quem a vantagem desta confusão era apenas a de chamar a atenção para o 
design. Esta confusão dava lugar a reacções, por parte da maioria dos designers, 
que consideravam o styling como um aviltamento ou uma perversão do Design 
(sublinhe-se com «D» maiúsculo). Entenda-se por styling, de acordo com os 
autores do catálogo da exposição, «a intervenção no aspecto final de um produto, 
quando esta não interfere de um modo significativo com as características de utilização nem 
com as estruturas básicas de concepção e produção».16 Enquanto que «por Design deve 
entender-se o trabalho a projectar que exige sempre uma grande capacidade de integração 
de contribuições de equipas pluridisciplinares, em que, o designer pode desempenhar o 
papel de animador, de conciliador, de produtor de respostas específicas, mas também de 
advogado do diabo».17 

De um modo geral, o desenvolvimento académico de qualquer método de procura 
de ideias no âmbito de uma política de inovação de produto [e do respectivo 
enquadramento económico] não pode dispensar o processo de animação apoiado 
numa dialéctica em que o bom senso e o pragmatismo têm a última palavra.18

Apesar de todas estas limitações, esta exposição, à semelhança do que já fora 
vislumbrado na 2.ª Exposição de Design Português, lançou aos designers portugueses 
o repto de terem capacidade de responder a outro tipo de desafios:

Que incluíam o design capaz de enquadrar o alfinete e a mega máquina, a molécula e 
o guarda-chuva, a ponte, a barragem, o sapato, a cueca, a enciclopédia e o bilhete de 
eléctrico, Design do Super-Homem e o Design do Sistema que o há-de destruir, em 
nome de uma guerra contra a mediocridade e o provincianismo que se manifestam 
com ou sem computadores.19 

Embora esta iniciativa procurasse retomar a experiência das anteriores, não 
foi capaz, contudo, de suscitar entre o público o mesmo entusiasmo, por não 
saber interpretar a nova realidade social e económica e por não apontar novos 

15 Ibidem.
16 “Design, styling, marketing, etc” em catálogo da Exposição «Design & Circunstância», p. 95.
17 “Idem, p. 96.
18 Ibidem.
19 Sena da Silva apud Rui Afonso dos Santos - “O design em exposição,” op. cit., pp. 35-36.
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caminhos, acabando por marcar o final do que pode ser considerado um dos 
períodos mais férteis do design português.20

Apesar disso, esta exposição e a assinalável mostra de trabalhos que a compunha, 
coerentemente organizados e disciplinarmente próximos de um entendimento 
comum da prática e da estratégia da evolução do design nacional, permitiu 
perceber as múltiplas direcções que esta nova prática e a sua ética profissional 
emergente vinha a conquistar, através de uma sucessiva mediatização, e adesão 
por parte de um público que se manifestava cada vez mais comprador da 
criatividade lúdica que transparecia do design.21

Além de que, esta exposição significou, finalmente, a organização em torno da 
prática profissional, que não foi alheia a todo o processo revolucionário que, a 
partir de 1974, reorientou toda uma sociedade que a liberdade fizera surgir. Desta 
dispersão pela conquista de outros valores que a sociedade exigia, resultaram 
novas e diferentes estruturas de produção e de inter-relação social, abrigando e 
fomentando diferentes prioridades consumistas.

7.2.1. O artigo “Cortando o laço” 

Robin Fior foi um dos designers que esteve representado na exposição Design 
& Circunstância. Esta não era a primeira vez que participava numa exposição no 
contexto nacional, dado que já havia estado representado na Alternativa Zero, que 
tivera, no entanto, um âmbito diferente.

A participação de Robin em Design & Circunstância foi mais do que a de um 
simples expositor, dado que, para além de lhe ter cabido a tarefa de produzir o 
convite para a sessão de encerramento [Fig. 257], o seu contributo se estendeu 
às páginas do catálogo, onde escreveu um artigo intitulado “Cortando o laço.” A 
sua participação, como teórico, serviu-lhe como pretexto para uma reflexão sobre 
o atraso que o design português tinha em relação a países como a Inglaterra, e 
sobre o qual nos debruçaremos agora. 

Com um intuito pedagógico, Fior procurou neste artigo chamar a atenção 
para o facto de «as inovações em design resultarem de malhas de relações ”recursos/
necessidades” bastante complexas, que exigiam a existência de empresários inovadores, 
que substituíssem rapidamente no contexto nacional o empresário tout cour, que importava 

20 Alexandra Cruchinho - «Design em Portugal Qualidade e ensino», p. 56.
21 Idem, p. 57.
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clandestinamente, ou trazia um modelo de fora para copiar». Neste artigo, procurou 
ainda traçar o perfil do empresário empreendedor e a configuração das malhas 
referidas, e definiu design como: 22

Consistindo em juntar coisas num modo que faça sentido (putting things together in a 
way that makes sense – segundo a definição do designer inglês Norman Potter [1923-
1995]).23 

E, chamou ainda a atenção para o facto: 

[Das] oscilações do gosto e os modelos do próprio design [deverem] pôr a tónica 
tanto na(s) qualidade(s) do(s) entalhe(s), como no sentido. [Caso contrário], as 
fronteiras entre design e styling acabavam por ficar muito fluidas.24 

Para Robin «o próprio “styling” deveria ser reabilitado de modo a representar uma 
deslocação do gosto que envolvesse a redescoberta da importância do significado dos 
objectos, afirmando que tal implicava no entanto, reconhecer que as formas dos objectos 
não eram, nem podiam nunca ser neutras, mesmo nos sólidos platónicos». E, referiu 
ainda que «para que o design conseguisse sobreviver tinha que apurar a sensibilidade 
para todos estes movimentos de terreno».25 

Robin lembrava ainda neste artigo o axioma de design: a forma (deve seguir) 
a função (ou, pelo menos, o funcionamento), mas referia também que a 
miniaturização tornava cada vez mais o funcionamento imperceptível, dando 
como exemplo um relógio electrónico de pulso que podia racionalmente ser 
encolhido e transformado num anel. Segundo ele, tal era possível mas implicava 
naturalmente a perda da sua forma original. Afirmando ainda que:

A solução [para este tipo de problemas] deveria ser o recurso aos conceitos verbais 
dos “marketinguistas” – [de modo a] evitar anarquia formal.26

E que: 

As transformações na tecnologia serviam para desencadear um reordenamento 
das relações entre belas-artes, arquitectura, design e artesanato. Os contornos deste 
reordenamento eram o reflexo de vectores presentes nas próprias artes e nos seus 
contextos.27

Fior admitia, porém, que uma sociedade instável, como a que existia no contexto 
português, podia servir o design e o designer, ajudando o empresário a juntar as 

22 Robin Fior - “Cortando o laço” em catálogo da Exposição «Design & Circunstância», p. 105.
23 Idem, p. 107.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem
27 Idem, p. 108.
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tecnologias emergentes aos ofícios tradicionalmente portugueses, dando como 
exemplo:28

[...] juntar alguma tecnologia da Grundig com o ofício dos vizinhos filigranistas de 
Gondomar [...] o que se poderia tornar sugestivo para o Estado, que podia investir 

(ainda que modestamente) em design.29

Apesar de, no Programa do Governo da altura, não haver nenhuma referência ao 
design, Robin dizia contudo que nele se denotava que:30

[...] [Era] propósito colaborar com as empresas [...] de modo a informar a vida 
quotidiana de uma perspectiva cultural.31 

Essa perspectiva cultural era, segundo Robin, um enquadramento útil para a 
inserção da actividade dos designers nas empresas. Mas, para que esta resultasse, 
devia existir uma cultura de empresa, que devia abranger na sua orgânica e no 
seu modo de chegar às decisões, o grau de segurança integrado às condições de 
trabalho, a instalação voluntária de equipamento para tratamento de efluentes, o 
design e performance dos produtos e o cuidado na redacção e design de manuais e 
folhas de informação técnica, para além de uma publicidade inteligente e sensível 
à perspicácia dos receptores.32 

Fior alertava depois para o facto de só se poder enriquecer a cultura das empresas, 
se o Estado investisse directamente na formação de designers. Para Robin era 
necessário criar uma malha de 15 a 20 escolas de design e ofícios artesanais, 
em zonas de indústrias com base artesanal, para assegurar uma cobertura de 
território, como já tinha sido pensado e tentado no séc. XIX. Mas Fior acrescentava 
ainda que, «cada escola deveria consistir num conjunto individual de departamentos e 
actividades». Dava como exemplo que, «numa zona dominada pela indústria cerâmica 
o leque dos departamentos existentes deveria ser determinado, em parte, para contrastar 
com essa dominância, incluindo-se têxteis, plásticos, design gráfico e industrial, dado que 
seria dessa interacção que deveria então surgir a inovação».33

A inclusão das belas-artes nessa rede de instituições era outro aspecto que 
Robin aconselhava, pela experiência nos mais diversos países e nas escolas de 
maior pendor tecnicista. Admitindo que com isto, «não queria dizer que toda a 

28 Idem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Idem, pp. 108-109.
32 Idem, p. 109.
33 Idem.
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educação devesse ser conduzida em escolas com uma estrutura e orgânica comum. Por 
razões político-económicas, as escolas deveriam encontrar formatos diferentes, relações 
diferentes com as forças vivas locais e fontes diferentes para angariação de parte dos seus 
orçamentos».34

Para Robin «as escolas teriam que funcionar como empreendedores que geriam um 
recurso raro». Os contactos do ensino com a comunidade local proporcionariam 
ainda, segundo Fior, «a realização de estágios industriais e, a consequente, emergência 
de talento, devendo inclusivamente fornecer cursos e estágios aos Centros de Formação 
Industrial». Dando como exemplo «os estilistas de calçado, afirmando que, se estes 
tivessem que prever (em vez de seguir) as mudanças de moda, as escolas de design teriam 
de estar prontas para assumir o desafio de os ajudar».35 Os institutos politécnicos e 
universitários deveriam também:

Representar mercados para perícia em design e oportunidades para cooperação em 
projectos de relevância local – equipamento para controle de incêndios florestais ou 
cultivadores para os socalcos do Douro.36

Afirmava ainda que «Portugal era infelizmente um cemitério de oportunidades 
perdidas», e dava como exemplo, o facto de optar por se gastar milhões de euros 
no projecto do porto de Sines, em vez de se apostar em tecnologia solar, que 
constituía um recurso mais acertado. Referindo ainda que não se deveria pensar:

[...] na possibilidade de se converter o sector têxtil numa indústria de moda concorrente 
com Paris, Milão, Tóquio ou Nova Iorque, mas sim pensar na possibilidade de criar 
um centro de design de moda periférica – como Helsínquia ou Dublin, – dado que 
tal podia ser uma meta mais realista e digna. Tal implicaria conservar e agarrar o que 
restava dos ofícios de Corte, e através das escolas profissionais de design, explorar 
o sector como recurso. E pacientemente construir uma presença e uma influência, 
como os finlandeses e os irlandeses.37

Deixando por fim o alerta que era impossível ser a pessoa certa, no sítio certo, 
sem estar presente, e que estava na hora de Portugal mudar de estratégia.38 Fior, 
mostrava, assim, neste texto, uma posição muito clarividente sobre a realidade 
do ensino e da prática do design no contexto português, apesar dos seus parcos 
noves anos a trabalhar e a ensinar em território nacional.

34 Ibidem.
35 Ibidem. 
36 Idem, p. 110.
37 Idem.
38 Ibidem.
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7.2.2. A participação como expositor em Design & Circunstância

Robin esteve representado na exposição Design & Circunstância com três trabalhos 
distintos: um cartaz concebido para o Festival de Grupos Corais da Covilhã (1976) 
[Fig. 258]; um exemplo de design editorial para a revista Pequenas e Médias 
Empresas [Fig. 259] do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
e à Inovação); e um cartaz para o Tribunal Permanente dos Povos Sessão sobre 
Timor-Leste (1981), que já analisámos no Capítulo 4 [Fig. 225].

A linguagem de cada uma destas peças expostas era diferenciada no seu design, 
mostrando mais uma vez o ecletismo que caracterizava o trabalho de Fior. Essas 
qualidades demonstravam também que Robin, que fez parte de uma geração de 
pioneiros ingleses, e depois portugueses, soube seguir de forma firme e fiel a sua 
vocação como designer, atitude que soube ainda partilhar com aqueles com que 
conviveu profissionalmente, entre os quais nos incluímos. O factor diferenciação 
observado, contribui também para ajudar a definir aquilo que consideramos 
como design autoral.

No primeiro dos projectos referidos, o cartaz para o Festival de Grupos Corais da 
Covilhã, observamos o habitual sentido pessoal na escolha da tipografia e no 
tratamento dinâmico da mesma, aspectos que estão entre aqueles que conferem à 
obra gráfica de Robin singularidade, e a tornam única, e que têm a particularidade 
de serem passíveis de ser encontrados, quer nos projectos que desenvolveu para 
a cultura, quer para a indústria e para o comércio. 

Este cartaz, apesar de concebido com recurso ao aproveitamento de meios 
pobres (impresso a duas cores sobre papel kraft de cor), tal como grande parte 

[Fig. 257] Convite sessão de encerramento de Design & Circunstância, Robin Fior, 1982
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dos trabalhos concebidos para o AR.CO, representava uma eficiente integração 
entre forma e função, e exemplifica aquilo que pode ser considerado uma relação 
equilibrada entre belo e útil. 

Na paginação da revista Pequenas e Médias Empresas do IAPMEI, nomeadamente 
do artigo de João Constantino (então redactor da revista Casa e Jardim), intitulado 
Design para os problemas de mobiliário, Robin utilizou um design muito simples. 

A forma como este artigo foi paginado, apesar da sua simplicidade, constituía 
um manifesto visual, um apelo a uma política de apoio ao desenvolvimento, 
promoção e divulgação do sector de mobiliário, que incorporasse o design.

A fonte utilizada foi uma Egípcia, e, como era comum no trabalho de Robin, 
foi enquadrada na diagonal, apesar de neste caso específico, sem grande rigor 
geométrico.

[Fig. 258] Cartaz, Robin Fior, 1976 [Fig. 259] Design editorial, IAPMEI,Robin Fior, 1976
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Capítulo 8
O design gráfico nos anos 80 e 90, 
e os projectos desenvolvidos 
por Robin Fior neste período
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Nota introdutória

A revisitação do contexto do design português nas últimas décadas do séc. XX, 
e sobre como a dicotomia modernidade/pós-modernidade foi percepcionada e 
vivida em Portugal pelas diversas gerações de designers, em particular por aque-
les que emergiram nos anos 80 e, inclusivamente, por Robin Fior, constituiu a 
primeira parte deste capítulo. 

Procurou-se ainda entender o papel que Robin desempenhou nestas décadas 
como designer, e dar a conhecer algumas das suas obras mais relevantes pro-
duzidas neste período do século passado. E, como foi prática corrente ao longo 
desta tese, pretendeu-se igualmente, esmiuçar os diversos aspectos que caracte-
rizavam a praxis de Fior, nestes projectos de maior maturidade artística, e situar 
o seu papel na história do design nacional, mas também além-fronteiras, onde 
até pouco antes de falecer continuou a ser solicitado para escrever artigos para 
publicações diversas e a ser convidado para participar em exposições, tal como 
também aconteceu em Portugal.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior472



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior472 A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior473

8.1. O design gráfico português nas últimas décadas do séc. XX

No artigo “Grafismo global e local design gráfico em Portugal desde 1974,” publicado 
em 1999, Robin Fior considerava que «o design gráfico em Portugal, tinha passado, 
ao longo da segunda metade do séc. XX, por duas revoluções: a primeira, a política, a 
dos cravos, que substituiu um regime autoritário e obscurantista por uma democracia 
representativa; e a segunda, tecnológica, que começou em meados de 80, e transformou 
ateliers em oficinas e/ou gabinetes». Para Robin, porém, «da mesma maneira que os efei-
tos da revolução democrática tinham sido desiguais na sua penetração no quotidiano dos 
portugueses, também os efeitos da “(Mac)nização,”1 que acabou por tomar o comando, 
com todas as suas implicações na prática – e no ensino – do design, levaram tempo a ser 
absorvidas pelos designers».2

Para Fior «a ausência dum mercado de consumo implicava que os designers não podiam 
aventurar-se na publicidade, que só veio a emergir efectivamente na altura da adesão à 
CEE».3 Esta adesão, que aconteceu em 1986, veio proporcionar a modernização 
do país, e a melhoria do nível de vida da classe média. Como consequência dessa 
mudança, «a possibilidade de acesso ao bem-estar, lazer e consumo começaram a alterar 
as atitudes e comportamentos sociais, que passaram a contrabalançar valores como essen-
cial e supérfluo, quantidade e qualidade, alimentados pela crescente indústria de entrete-
nimento (rádio, cinema, televisão, música popular). Esta indústria configurava a cultura 
comum de qualquer país desenvolvido, no final do séc. XX».4 

Foi, portanto, com a adesão à CEE, «que originou a emergência de redes de distribui-
ção e super e hipermercados modernos, que a publicidade, com uma linguagem directa e 
com um tom de voz pessoal e coloquial, se espalhou da televisão aos outdoors e à página 
impressa». Por sua vez, «o fenómeno da globalização foi, outro dos factores que impul-
sionou o desenvolvimento do design, pois levou os gestores a confiar projectos de design 
aos grandes gabinetes, que possuíam conhecimentos para projectar e executar programas 
de grande calibre».5 

A criação em 1975, dos cursos de design das Escolas Superiores de Belas Artes 
de Lisboa e do Porto e a formação da Associação Portuguesa de Designers, eram, no 

1 Neologismo da autoria de Robin Fior, com o qual pretendeu associar as expressões mecanização e 
Mackintosh, de modo a demonstrar que este último tomou o comando na revolução digital. Robin Fior 
- “Grafismo global e local design gráfico em Portugal desde 1974,” «Camões, Revista de Letras e Culturas 
Lusófonas n. 5», p. 90. 

2 Idem.
3 Idem, p. 91.
4 Margarida Fragoso , op. cit., p. 131. 
5 Robin Fior - “Grafismo global e local Design gráfico em Portugal desde 1974,” op. cit., p. 91.
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entanto, já exemplos paradigmáticos de um processo que desde o início dos anos 
70 estava a ter uma significativa evolução. 

No que diz respeito ao ensino, muitas mudanças ocorreram no final dos anos 80: 
novas escolas estatais foram criadas (escolas superiores de arte e design) e novos 
cursos de design foram introduzidos na Faculdade de Arquitectura de Lisboa6 e 
em algumas universidades e instituições privadas. Apesar da iniciativa que cons-
tituíram, muitos destes cursos foram incapazes de criar inicialmente currículos 
que respondessem às reais necessidades do país. A sua profusão e distribuição 
por todo o país reflectia, no entanto, a importância que o design começava a ter 
em Portugal.7

Apesar do ensino não ser a única área a reflectir a importância desta disciplina, 
é, contudo, este que promove a realização de uma série de iniciativas, essencial-
mente direccionadas às novas gerações de designers. Um exemplo particular, foi 
o Concurso Jovem Designer e os seus estágios industriais, que começaram a ser or-
ganizados pelo ICEP em 1986, com a participação de empresas ligadas a variados 
sectores industriais, como a cerâmica, o vidro ou os plásticos.8

A fundação do Centro Português de Design em 1985, e o Núcleo de Design Industrial 
do INII desempenharam também um papel fundamental na afirmação do design 
enquanto disciplina. Faziam parte das responsabilidades estatutárias destas or-
ganizações promover exposições de produtos de qualidade, de acordo com uma 
perspectiva que estimulasse o interesse dos fabricantes e do público em geral; 
organizar competições de design; e publicitar informação útil aos designers, fa-
bricantes, gestores, escolas e consumidores.9

Fora dos processos académicos de ensino (que nos anos 80 se encontrava perfei-
tamente instituído), o design em Portugal continuava, contudo, a nascer de um 
processo empírico de produção, isto é, a partir de uma série de acções pedagogi-
camente orientadas por profissionais que sentiam necessidade de teorizar sobre 
os fenómenos do desenho e da produção, numa pesquisa formal próxima dos 
ideais bauhausianos.10

6 Tendo funcionado, até 1994, no edifício onde hoje se encontra apenas a Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade de Lisboa, no Chiado. As suas instalações situam-se, actualmente, no Pólo Universitário da 
Ajuda da Universidade Técnica de Lisboa. 

7 Vitor Manaças - “Design ‘in portuguese,’” em «Design from Portugal an anthology», p. 47.
8 Idem, p. 49.
9 Idem.
10 Nuno Lacerda Lopes - “Os anos 80/90 – O novo design e a transformação dos modos de habitar,” em 

«O tempo do design», p. 80.
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A passagem da escola de Belas Artes a Faculdade, com o seu ingresso na Universi-
dade de Lisboa, em 1992, veio, no entanto, permitir separar o carácter ideológico da 
disciplina da sua componente meramente produtiva na sociedade portuguesa. 
Gradualmente, e de uma forma cada vez mais coerente, assistiu-se a uma mu-
dança de atitude e de aprofundamento teórico disciplinar do design articulado 
então aos factores de produção e investigação.11

Esta alteração curricular, onde o design se assumiu como um corpo disciplinar 
cada vez mais autónomo e fundamental, através da realização de mestrados, pro-
vas de aptidão pedagógica e de doutoramentos, foi decisiva para a criação de 
toda uma nova classe de designers.12 O próprio Robin, imbuído por este espírito 
de iniciativa e aprofundamento pessoal, abraçou um estudo doutoral sobre o de-
sign português, que constituiu um precioso contributo para a incipiente história 
escrita do design nacional. Ao mesmo tempo, e uma vez que foi desenvolvido no 
seu país natal, constitui-se como um documento de divulgação e reconhecimento 
além-fronteiras, da História do Design em Portugal. 

As décadas de 80 e 90 poderão, por isso mesmo, ser consideradas as grandes 
épocas de expansão e de legitimação de um processo de incorporação social do 
design e dos designers na sociedade, que se adivinhava extremamente lento. Ao 
longo destas décadas, além das referidas acções de âmbito abrangente, diversos 
eventos específicos, como o Ano do Design (1994),13 a exposição Sebastião Rodri-
gues Designer (1995)14, a criação do Museu do Design, no Centro Cultural de Belém 
(1999),15 a primeira edição da Experimenta design (1999),16 foram levados a cabo, 

11 Idem, p. 81.
12 Ibidem.
13 Organizado pela Associação Portuguesa de Designers.
14 Teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, e foi organizada para coincidir com o XVI Congresso da 

ICOGRADA, realizado em Portugal, em 1995.
15 Graças à cedência do espólio de excelência da Colecção Francisco Capelo.
A 18 Dezembro de 2002, a Colecção Francisco Capelo foi adquirida pela CML com a obrigação de constituir 

um novo equipamento museológico dedicado ao design, salvaguardando este património de excelên-
cia. A aquisição pública deste importante acervo foi possível graças ao tratamento especial e ao gosto 
que o coleccionador sempre manifestou em que a colecção permanecesse nesta Cidade. Na Baixa Pom-
balina, A Câmara Municipal de Lisboa encontrou uma casa para o MUDE – Museu do Design e da Moda. 
Cf. MUSEU DO DESIGN E DA MODA - Colecção Francisco Capelo [Consult. 13 Maio 2012]. Disponível 
em <URL: http://www.mude.pt/_mude/en/mude_agora.html.

16 A primeira edição da Experimenta design, em Lisboa, teve lugar em 1999, e foi concebida e coordenada 
por Experimenta – Associação para a Cultura do Projecto.

O objectivo principal desta acção era estimular a cultura do design, promovendo um conjunto de aconte-
cimentos que providenciavam uma nova perspectiva sobre o seu possível desenvolvimento no novo 
milénio. Experimentadesign99 - «Experimentables o experimentales», p. XIV.
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definindo o território de intervenção desta nova actividade. Estes constituíram 
iniciativas memoráveis, nomeadamente no campo da comunicação gráfica, ver-
dadeiramente pioneiras em Portugal, que marcaram a legitimação e o reconheci-
mento da importância oficial do design português.17

Neste final do séc. XX, o design nacional começava, também, a questionar-se, a 
apresentar uma multiplicidade de propostas e discursos e tornava-se susceptível 
de variados entendimentos, o que nos dá o mote para o ponto seguinte, onde 
debateremos a pós-modernidade.

8.1.1. O grafismo pós-moderno em Portugal

Nos países de economia capitalista, os anos 80 foram de prosperidade económi-
ca, com a emergência da globalização das estruturas económicas, financeiras e 
empresariais, o domínio das telecomunicações e da informática, que operaram 
mudanças sociais e culturais profundas. Os valores estabelecidos da sociedade 
industrial – a simplicidade, o mecanismo e o racionalismo – foram sendo subs-
tituídos por novos conceitos, como pluralismo, contradição e ambiguidade, que 
conduziram ao nascimento de uma consciência pós-moderna. «Esta última era ca-
racterizada pelo desconstrutivismo céptico e crítico em relação aos paradigmas geralmente 
aceites e às certezas adquiridas, e reflectiu-se no campo do pensamento científico, onde a 
reacção à lógica positivista da determinação, explicação e justificação dos factos abriu 
caminho para uma lógica que incide, não na demonstração mas na compreensão e inteli-
gibilidade da realidade e na percepção da complexidade».18 

No campo artístico, e em particular no campo gráfico, esta nova consciência e 
estética traduziu-se globalmente na ruptura gradual com a hegemonia do Estilo 
Tipográfico Internacional, face aos desafios que emergiram como parte do movi-
mento pós-moderno. Cronologicamente, este termo designa depois do moderno, 
embora a sua abrangência seja heterogénea, e se tenha complicado ao longo dos 
anos, com a sobreposição de diferentes sentidos. Uma característica fundamental 
da pós-modernidade é, no entanto, o seu rompimento com tudo o que era mo-
derno, em particular com a noção de que um só conceito e um único estilo (como 
o Estilo Internacional) podiam definir um campo de intervenção. E, como conse-
quência, em contraste com os modernistas, os designers pós-modernos exploram 
teorias e estratégias de design plurais.19

17 Maria João Bom, op. cit., p. 162.
18 Margarida Fragoso, op. cit., p. 129.
19 Stephen J. Eskilson, p. 324.
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Os teóricos pós-modernos vêem o design como sendo uma actividade essencial-
mente discursiva, afirmando que o significado é construído socialmente e que, 
por isso, não é nunca fixo ou estável e, pelo contrário, está em fluxo contínuo. No 
contexto da arte, a exaltação moderna do artista como indivíduo heróico, através 
do qual os seus trabalhos artísticos podem ser compreendidos, tem sido foco de 
constante ataque, posto que:

Os pós-modernistas tendem a ver o indivíduo, ou o assunto, como culturalmente 
sobredeterminado – o que significa que os artistas e o seu trabalho são um colectivo, 
enquanto oposto à expressão individual – e a sua consciência é psicanaliticamente 
descentrada, expressando a ideia de que as motivações individuais vêm mais do 
subconsciente do que da parte racional do cérebro.20

Uma grande parte desta vaga conceptual foi desenvolvida em meados do séc. 
XX por teóricos franceses e ingleses, e a sua aplicação à comunicação visual teve 
lugar em ambientes académicos, como a Cranbrook Academy of Art, no Michigan, 
nos anos 80. É importante salientar, no entanto, que em contraste com alguns 
designers intelectualmente motivados, muita gente de sucesso, cujo trabalho 
exemplifica inclusivamente aspectos da pós-modernidade, não tem esta dimen-
são teórica da profissão ou não tem mesmo consciência das grandes mudanças 
ocorridas no mundo do design.21

Independentemente desse facto, o final dos anos 80, princípios de 90, foram mar-
cados, a nível mundial, pela produção de um enorme corpo de trabalho, grande 
parte dele concebido por jovens designers, onde os princípios e a ordem que 
tinham guiado as gerações anteriores foram postos de parte, perdendo a sua rele-
vância e sentido. Um exemplo paradigmático desta atitude é o trabalho de David 
Carson (n. 1954), concebido essencialmente de forma intuitiva, e cuja qualidade 
visual parece provar indiscutivelmente a total relevância das regras modernistas.

Segundo Rui Afonso dos Santos, este período em Portugal seria, no entanto, mar-
cado pela suplantação da simples dicotomia modernismo/pós-modernismo, em 
virtude de um considerável número de factores, como:

Modelos associados à pintura, escultura, ourivesaria e às próprias artes da decora-
ção, terem intervindo no âmbito do design; fenómenos como o styling terem sido 
reavaliados, muitas vezes através da nostalgia e revisitação do passado; a moda ter 
emergido como um fenómeno considerável e marcante, associada a novos hábitos e 

20 “Postmodernists tend to view the individual, or subject, as culturally overdetermined – meaning that artists and 
their work are a collective as opposed to individual expression – and their consciousness as psychoanalytically 
decentered, expressing the idea that individual motivations come more from the subconscious than the rational 
part of the mind.” Idem.

21 Rick Poynor - «No more rules graphic design and postmodernism», p. 13.
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consumo: o design ter adquirido um estatuto marcado de distinção e promoção so-
cial, confirmando os indícios que já se esboçavam nos anos 70; a crónica insuficiência 
industrial do país ter obrigado ao recurso a práticas, matérias e processos artesanais; 
e, por último o próprio debate teórico ter sido preterido, talvez porque a própria 
atitude dos consumidores assim o dispensava.22

Podemos dizer, então, que esta época em Portugal é também um reflexo de uma 
era cujo individualismo fomentou a diversidade, ultrapassando a universalidade 
modernista. E, por todos estes motivos, «essa época de pluralismo, pode ser entendida 
de duas maneiras: como uma busca de unidade e qualidade comprometidas na dinâmica 
social ou como pura e simples contestação da diversidade».23

A comunicação gráfica em Portugal não ficou assim alheada da estética pós-
moderna, onde a valorização da expressão criativa era sustentada pelo ensaio de 
novas combinações tipográficas e de novos layouts gráficos. Podemos dizer que 
as convenções estilísticas do design gráfico pós-moderno, que são por definição 
a pluralidade e a instabilidade, se manifestaram nesta altura em Portugal. Em 
virtude disso, certas estratégias – muitas com raízes históricas no Dadaísmo – 
incluíam, tipos de diversos tamanhos e pesos, impressões sobrepostas, páginas 
desordenadas, erros deliberados, referências historicistas imprevisíveis, fontes 
vernaculares e fotografias desfocadas – tudo elementos que rejeitam as regras 
dogmáticas do Estilo Tipográfico Internacional. Sustentados pela produção gráfi-
ca computorizada, a tendência geral dos jovens designers portugueses foi assim 
para conferir às páginas um grande impacto visual, onde as manipulações intui-
tivas da página eram muitas vezes sobrevalorizadas em detrimento do conteúdo.

Contudo, grande parte dos académicos sentem ainda hoje que o movimento mo-
derno não chegou ao fim com o início do pós-modernismo, e como tal coexistem 
lado a lado, com o primeiro a perder terreno nos últimos anos.24

Robin assistiu à emergência da estética pós-moderna. Alternativas ao Estilo Ti-
pográfico Internacional, já tinham surgido em Inglaterra e nos EUA nos anos 60, 
quando jovens designers começaram a fazer experiências ecléticas com uma va-
riedade de estilos. A formação desta contracultura, que consistiu na realidade 
numa tentativa de voltar a politizar o design, contrastava também, com os prin-
cípios do Estilo Tipográfico Internacional.25 

22 Rui Afonso dos Santos - “Os anos 80 e 90: A era do pluralismo,” em: «História da arte portuguesa Volume 
3», p. 499.

23 Idem.
24 Rick Poynor , op. cit., p. 15.
25 Stephen J. Eskilson, op.  cit., p. 324.
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Mas os impulsos criativos aparentemente naturais e pluralistas, que caracterizam 
a estética pós-moderna, parecem não ter agradado nunca a Robin, para quem, ao 
contrário destes, o design devia ser o resultado da manipulação de uma série de 
elementos de análise procedentes de disciplinas científicas e filosóficas, procu-
rando desta forma conferir ao acto criativo, ao processo projectual e às disciplinas 
experimentais uma sustentação teórica. Aspectos que de, certa forma, parecem ir 
ao encontro daquilo que caracterizava o Estilo Tipográfico Internacional. 

Para concluir, é importante referirmos, no entanto, que, tanto a posição de Fior, 
como a estética pós-moderna, devem ser considerados métodos igualmente 
válidos para articular a criação de formas no design gráfico.

8.2. Um corpo de trabalho singular com autoria de Robin Fior

Depois de abandonar a cooperativa PRAXIS, no final de 1974, Robin começou a 
trabalhar como designer independente. Antes de se estabelecer na Rua do Ferra-
gial, no final de 1994, onde se manteve até 2010, teve atelier no Largo de S. Mi-
guel, em Alfama (1974-87), – cedido pelo amigo Luís Vilaça –, na Rua da Graça n.º 
130 2.º andar (1987-92),26 e no Beco do Rosendo n.º 8 (1992-94), este último cedido 
por Maria José Beldock, que Robin conhecera na cooperativa.

Na qualidade de profissional independente, Robin especializou-se em design 
editorial (bilíngue e multilíngue), particularmente na concepção de catálogos e 
desdobráveis, mas igualmente, em design informação e identidade corporativa. 
Para além dos clientes mencionados até agora, durante este período Fior traba-
lhou para: a Assembleia da República; a Fundação Calouste Gulbenkian; a Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação da Casa de Bragança, o Palácio 
Nacional de Queluz, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Museu Nacional de 
Arte Antiga, a Casa-Museu Anastácio Gonçalves, a Casa-Museu Frederico de Freitas 
(Funchal), o Arts Council of Great Britain (Londres), o IAPMEI, a Direcção Geral do 
Turismo, o Fundo do Turismo, a Direcção Geral da Saúde, o Ministério de Equipamento 
e Ordenamento do Território, a Secretaria de Estado da Cultura, os CTT, a Caixa Geral 
dos Depósitos, o jornal Portugal HOJE, para Sérgio Guimarães (fotógrafo), Utopos, 
entre outras entidades.

À medida que, no último quartel do séc. XX, o design adquiria legitimidade e 
prestígio, Robin trabalhava assim de forma intensa, envolvido nas questões da 

26 Igualmente cedido por Luís Vilaça.
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Associação Portuguesa de Designers e produzindo trabalho para clientes diversifi-
cados. O corpo de trabalho produzido neste período incluiu livros e catálogos, 
desdobráveis, folhetos promocionais, convites, ementas, identidade corporativa 
e design de informação.

Apesar dos projectos produzidos neste período não constituírem uma ruptura 
deveras radical com os concebidos em Londres, eram caracterizados por subtile-
zas, em particular de natureza tipográfica, sintáctica e semântica, que reflectiam a 
maturidade gráfica de Fior, e que, na opinião da autora da tese, o colocavam entre 
os grandes inovadores em design num contexto internacional. Neste período pre-
dominaram os trabalhos desenvolvidos para entidades culturais que, segundo 
Richard Hollis, eram obviamente menos políticos do que os das décadas anterio-
res, mas cujo ênfase conferido à linguagem e à estrutura, salvaguardava o mesmo 
radicalismo e ímpeto que caracterizara desde o início os projectos de Robin.27 

À medida que os anos passaram, os projectos de Fior adquiriram um depura-
mento dos repertórios formal e conceptual, que se traduziu numa sóbria e muito 
característica elegância, que acabou por ser reconhecida pelas inúmeras institui-
ções portuguesas de prestígio, acima referidas, que reclamaram a colaboração de 
Robin na produção dos seus materiais promocionais.

Tal deveu-se ao facto de Fior ter contribuído para conferir à imagem destas insti-
tuições um discurso comercial, que distava dos repertórios tradicionais, em vir-
tude do ênfase dado à tipografia e ao sentido real e figurado das palavras e da 
mesma abordagem racional de sempre. E, por sua vez, a oferta visual de qualida-
de, com que respondeu às necessidades promocionais destas entidades, acabou 
por reforçar o prestígio de Robin entre as elites do design português, como o 
testemunham a requisição do seu papel continuado na APD, os inúmeros convi-
tes para participar em palestras, exposições e as solicitações para escrever artigos 
sobre a actividade de design, e os elogios daqueles que conheciam o seu trabalho, 
vindos da parte de colegas como Luis Carrôlo, Assunção Vitorino, Alda Rosa, e 
da própria companheira, Madalena Figueiredo. 

A qualidade e originalidade dos projectos desenvolvidos para as entidades re-
feridas, eram resultado da sua inquietude artística e perfeccionismo, dos seus 
valores sociais e humanos e do know how adquirido em Inglaterra, que fizeram 
destes trabalhos um instrumento eficaz de comunicação comercial e de ideias e 

27 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., p. 66.
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valores. Com efeito, a manipulação das palavras e conceitos, e da própria ima-
gem, em função de arquétipos invulgares e distintos, formavam a matéria-prima 
do design gráfico de Robin e caracterizavam o seu modo de trabalho.

Caracterizavam ainda a praxis de Fior nos projectos produzidos neste período:

o uso de fontes diversificadas, serifadas ou não, revelando uma maior abertura 
e receptividade a tipos que não tinham um enquadramento histórico tão forte 
como a Akzidenz Grotesk, a Franklin Gothic, a Univers ou a Bodoni;

a tradicional disposição dinâmica das fotografias no espaço gráfico, que obedecia 
a uma lógica de apresentação racional, como a que caracterizava a dos grandes 
mestres suíços [Figs. 267 a 269];28 

a utilização de cabeçalhos generosos e com impacto visual nos projectos de iden-
tidade corporativa, adoptando um procedimento pessoal no processo interpreta-
tivo da imagem de prestígio das entidades para as quais trabalhou;29

a aposta numa disposição lógica e coordenada da tipografia, como já acontecia 
nos trabalhos produzidos em Inglaterra, para a CND ou o Comité dos 100, e nos 
produzidos para o AR.CO, revelando uma abordagem peculiar, que constituía 
uma saudável alternativa a um sector – publicitário – estilisticamente enclausu-
rado no uso e abuso da imagem [Figs. 267 a 269];30

o uso de diagramas e grelhas, para melhor enquadrar e especificar as informa-
ções, revelando uma sensibilidade visual ainda em sintonia com os pressupostos 
do Estilo Suíço [Figs. 260 & 261].31

Também o recurso a técnicas mais elaboradas caracterizou o trabalho de Robin 
nestes anos:

a impressão em relevo e uso do Braille para sugerir a qualidade táctil no desdo-
brável de uma exposição de escultura do artista Sérgio Taborda, constituindo 
uma chave para perceber a singularidade da abordagem de Fior [Figs. 271 & 272];

o uso de cortantes** inesperados, que deixavam revelar e associar os conteúdos 
escritos aos conteúdos visuais que caracterizavam as obras e os autores represen-
tados, e que tornavam os materiais gráficos sofisticados e elegantes [Figs. 264 & 
265];

28 Consultar mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 96, 98, 99, 100, 101, 102 & 103].
29 Consultar Anexo II – Imagens (Disco I) – [Fig. 74].
30 Consultar mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 78, 89, 97, 102 & 106].
31 Consultar mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 90, 91, 96, 107 & 107].
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Foi ainda durante este período que Fior concebeu o que consideramos como os 
melhores desdobráveis da sua carreira, entre os quais se encontram, naturalmen-
te, inúmeros produzidos para o AR.CO. O conjunto de circunstâncias favoráveis, que 
caracterizaram este período, como o aparecimento de novos e grandes clientes, 
ajudaram também a dar corpo a um trabalho, que, como referido, fez de Robin 
um dos melhores designers a trabalhar no contexto nacional.

Entre os desdobráveis feitos por Robin nesta época, destacamos um convite para 
a apresentação de uma colecção de roupa da designer Manuela Gonçalves, que se 
caracterizava por uma sofisticada engenharia de produção, uma qualidade escul-
tórica e uma poética verdadeiramente revolucionárias e inovadoras. Esse objecto, 
mostrava o quão sofisticado o design gráfico de Fior conseguia ser, e abria novos 
caminhos para este tipo de materiais, no contexto internacional, uma vez que foi 
divulgado na revista Eye, no final dos anos 9032 [Fig. 270]; 

Caracterizavam ainda o modus operandi de Robin na construção dos seus desdo-
bráveis os seguintes aspectos:

a sua qualidade táctil, dinâmica e escultural [Figs. 267 a 269];33

a versatilidade do formato, associada à articulação coerente da tipografia, onde 
a lógica, a gramática e a semântica determinavam a disposição das palavras no 
espaço gráfico, constituindo este aspecto um dos ex-líbris do trabalho de Robin  
[Figs. 267 a 269];34

as dobragens criadas para a estrutura física servirem também para articulação 
da mensagem, o que se pode encontrar em inúmeros projectos e, em particu-
lar, com grande sofisticação no desdobrável que concebeu para o Congresso da 
ICOGRADA, em Lisboa em 1995 (v/ Capítulo 7, [Figs. 253 & 254]), e um outro 
que concebeu para a Fundação Calouste Gulbenkian, para divulgar uma exposição 
da ceramista Betty Woodman em 1997, particularidade que se foi tornando mais 
sofisticada com decorrer do tempo, e que revelava o amadurecimento da estética 
gráfica de Fior;35

o desvendarem a informação de uma forma arquitectural e engenhosa, como fez, 
por exemplo, no convite para o baptizado do seu neto Thomas [Figs. 273 & 274], 
ou no desdobrável que concebeu para a sua filha Rosa e o marido Toby, quando 

32 Richard Hollis - “Robin Fior. Design in search of a revolutionary language,” op. cit., pp. 66-75.
33 Consultar mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 90, 91, 93, 95, 96, 106 & 107].
34 Consultar mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 87, 88, 96, 07, 99, 106 & 107].
35 Consultar imagem no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 106 & 107].
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estes mudaram para um novo espaço de trabalho, mostrando, desta forma, o va-
lor primordial da sua imaginação criadora [Fig. 275];

o mesmo engenho de sempre das dobragens sofisticadas dos seus desdobráveis, 
que pode ser observado nos trabalhos para o AR.CO, e nos projectos analisados 
anteriormente, onde Fior estabelecia sempre uma relação visual e/ou verbal en-
tre os elementos gráficos, mesmo nos produzidos com menos recursos [Figs. 267 
a 269].

Foi a utilização da superfície impressa, por mais rude que fosse, como um sedu-
tor espaço de abundância, que fez do trabalho de Robin, apesar das excentrici-
dades, um exemplo de rigor, de sobriedade e de inteligência, como se referiram 
a ele, em Inglaterra, os designers Richard Hollis, Robin Kinross e David King. 
As características acima referidas faziam ainda presumir, um autor gráfico a cem 
por cento e, na nossa opinião, um dos melhores na área do design editorial, be-
neficiando de uma invejável mescla de criatividade e conhecimento teórico das 
matérias que manejava

[Figs. 260 & 261] Desdobrável exposição O gesto, o signo e a escrita, Robin Fior, 1984 
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[Figs. 262 & 263] Desdobrável 1.º Seminário Nacional de Design, Robin Fior, 1986 
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[Figs. 264 & 265] Desdobrável, Torre de Belém, Robin Fior, 1988 
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[Fig. 266] Livro de actas, Associação de Professores de História, Robin Fior, 1987
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[Figs. 267 a 269] Desdobrável exposição, Galeria Ratton, Robin Fior, 1990
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[Fig. 270] Desdobrável, Manuela Gonçalves, Robin Fior, 1990

[Figs. 271 & 272] Desdobrável exposição de escultura, Sérgio Taborda, Robin Fior, 1993
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[Figs. 273 & 274] Convite para o baptizado do neto Thomas, Robin Fior, 1999

[Fig. 275] Desdobrável para Rosa & Toby, Robin Fior, 2003
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Capítulo 9
Dedicado à escrita sobre design, 
e os últimos grandes projectos
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Nota introdutória

Neste capítulo procurámos mostrar que a par da maturidade gráfica, Robin Fior 
teve a possibilidade de escrever com alguma regularidade sobre a actividade de 
design em jornais, livros, revistas e catálogos, particularmente nos anos 90. Revi-
sitámos, também, mais alguns artigos cimeiros da obra teórica de Fior, de modo 
a mostrar que, também neste campo, reflectiu com saber, deixando igualmente 
este legado. 

Procurámos ainda delimitar o final do período de actividade gráfica para Robin, 
que aconteceu no início do séc. XXI, altura em que se dedicou com afinco à con-
clusão da sua tese de doutoramento. Analisámos também, os últimos projectos 
gráficos de grande envergadura realizados pelo designer, cuja maturidade exibi-
da denotava um claro domínio das particularidades do design editorial, uma das 
actividades de design onde exibiu sempre uma grande mestria e em que se veio 
a especializar em Portugal. 

Finalizámos este capítulo a descrever os aspectos que caracterizavam os legados 
gráfico e teórico de Fior, de modo, a entendê-los e a situarmos o seu papel no 
contexto nacional e internacional. 
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9.1. Os anos 80 e 90 – as décadas de grande produção teórica para Robin Fior

Foi antes de ter concluído a sua tese de doutoramento, que Robin deixou de fazer 
design com regularidade. As décadas de 80 e 90, por contraste, tinham sido ex-
tremamente prolíficas em termos de trabalho, e frutuosas em termos de produção 
teórica. Foi nestas décadas que Fior, que sempre sentiu apetência e gosto pela 
escrita, teve oportunidade de se aventurar de forma contínua neste campo, so-
bretudo depois de assinar, em meados dos anos 90, uma colaboração regular com 
a revista Arte Ibérica. Para esta revista, Robin produziu pouco mais do que uma 
dezena de artigos, tendo redigido também textos para o Jornal de Letras (1982), a 
revista Cadernos de Design (1992), o jornal Independente (1993), o volume Who’s who 
in graphic Art de 1994, a revista Camões (1999); a revista L+Arte (2009); a revista Ty-
pography Papers (2009), a revista Eye, com a qual colaborou esporadicamente, com 
recensões críticas de livros; para catálogos de exposições diversas; entre outros.1 
1 Under the Counter-Culture, The Designer, London: SIAD, May 1972; Introdução Vladimir Maiakovsky  

Ros.t.a e gpp, 1919-1921 [montras~cartazes], Lisboa: AR.CO,  Novembro 1976; Fala visível: caras  ou 
Coroas? Lisboa: Jornal de Letras, Fevereiro 1982; Cortando o laço, em Design & Circunstãncia, Lisboa: 
Associação Portuguesa de Designers, 1982; Sebastião Rodrigues, Cadernos de Design, 1, Lisboa,  1992; 
Totologo Expo 98, O Independente,  Lisboa,  11 Junho, 1993; [logotipos] in Expo ’98, Forma e Personalidade, 
(catálogo de exposição), Lisboa 1993; Portugal, em Who’s Who in Graphic Design, Zurich: Werd, 1994; 
Shifting Frontiers, Manifesto para ‘ICOGRADA Lisboa 1995’, Lisboa, APD, 1994; Glifo, signo; assinatura, 
design, em Sebastião Rodrigues Designer, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1995; O contrato do 
desenhador reescrito, Arte Ibérica nº 2, Jan/Fev 1997; The Pillow Book’ de Peter Greenaway; Tornando 
o invisível visível, Arte Ibérica nº 4, Abril 1997; ‘Low Budget’ de Matthias Dietz & Mats Theselius no  
CCB, Lisboa; Design de ouro, desenho com ouro, Arte Ibérica nº 5, Maio 1997; Ourivesaria de Tereza 
Seabra; Cenografia (Bailado ‘Cinderela’ de Prokoviev) de Yolanda Sonnabend; ‘Grids ~ and Pathways 
em Design aus Portugal, eine Anthologie, Frankfurt /Main, 1997; a+ arte Arte Ibérica nº 9, Dez 1997 
/ Janeiro  1998; …Queijo, queijo, Arte Ibérica nº 10, Jan 1998: A faca de queijo de Arne Jacobsen, umas  
cadeiras de Adalberto Dias e uma escola de Vítor Figueiredo; mentage, montage, Arte Ibérica nº 11, Fev 
1998; ‘The  Commissar Vanishes’ de David King, e outras modificações fotográficas; hard fun, Arte 
Ibérica nº 12, Março 1998; Os instrumentos científicos setecentistas até o Lego electrónico de Seymour 
Papert; Há vida na praia, Arte Ibérica nº 13, Abril 1998; Sinais da Expo ‘98, Arte Ibérica nº 14, Maio 1998; 
Caminho  para o Oriente, Arte Ibérica nº 15, Junho 1998; Bem Salgado, Arte Ibérica nº 16, Julho 1998; La 
Rentreé eternelle, Arte Ibérica nº 18, Outubro 1998; Movéis da Rua, Arte Ibérica nº 19, Nov/Dez 1998; 
As escadas  que cantam, Arte Ibérica nº 20, Dez 1998/Jan 1999; Transparências,  Arte Ibérica nº 21, Fev 
1999; Schwitters & Ciª,  Arte Ibérica nº 22, Março 1999; Experimenta!, Arte Ibérica nº 23, Abril 1999; 
Jóias também Arte Ibérica nº 24, Maio 1999; Exposição de 20 anos do Departamento da Joalharia no 
AR.CO; Uso, fun, moda, kitsch?, Arte Ibérica nº 25, Junho 1999; Alegorias,  Arte Ibérica nº 26, Julho 1999; 
Retrospectiva de Enzo Mari (não publicado); Grafismo global & local, Camões nº 5, Abril/Junho 1999; 
[‘A token of our visual culture’] Book as giftware, Eye nº 33, Autumn, 1999; Vision, 50 years of British Art, 
um volume  celebratório de Thames & Hudson; Os constituintes dos cartazes, catálogo da exposição Os 
cartazes do constituinte, Assembleia da República, Junho–Agosto 2000; Sinalética, Wayfinding, in Anu-
ário de design 2001, Lisboa, Centro Português de Design 2001; Who knows where the time flows?, Eye nº 
41, Autumn, 2001; Graphic Design Timeline, Steven Heller and Elinor Pettit; Heavy breathing at the crystal 
goblet, Eye nº 41, Autumn, 2001; Graphic Design & Reading, ed. Gunnar Swanson;  Type and …, Eye 
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Nestes textos, Robin abordou temas pertinentes de forma crítica, e reflectiu sobre 
as problemáticas e paradigmas do design gráfico moderno. As palavras profe-
ridas nesses artigos, mostram ainda que Fior esteve sempre atento às diferentes 
transformações pelas quais o design em Portugal e além-fronteiras, foi passando 
ao longo do séc. XX. É nestes textos que se podem encontrar também os seus de-
sabafos desiludidos sobre a profissão em Portugal, como em “Totologo Expo 98,” 
publicado no jornal Independente de 11 de Junho de 1993, onde reflectiu sobre as 
dificuldades que o Júri do logótipo da Expo’98, do qual fez parte, encontrou na 
escolha da imagem certa para este evento:

O decepcionante ao ponderar uma grande fatia de propostas, foi a noção generaliza-
da que o design gráfico consistia no manuseamento mecânico (e agora digital) de cli-
chés, sem frescura ou sentido crítico de observação, sem sintaxe própria (entenda-se, 
os mecanismos da síntese gráfica) – e ainda neste caso, sem cheiro do rio ou do mar;2

Robin, não só era um espectador e participante atento do design português, como 
também um seu meticuloso investigador, interesses que antecipavam já aquele 
que veio a constituir o objecto de estudo da sua tese de doutoramento. Nesta 
última, viria a traçar uma história do design gráfico nacional, do final do séc. 
XIX, até à adesão de Portugal à CEE, e faria ainda uma introdução ao trabalho do 
designer Sebastião Rodrigues, «e ao seu interesse pelas fontes da escrita e os símbolos 
gráficos», aos quais, segundo Fior «retornou várias vezes ao longo da sua carreira, 
com um espírito hermenêutico»,3 o mesmo que Robin soube imprimir aos inúmeros 
artigos que escreveu.

Foi no catálogo da exposição Design from Portugal an anthology, organizada pelo 
ICEP em 1997, e cujo design Fior também assinou, que num artigo intitulado 
“Grids  and pathways,” Robin traçou a sua primeira, mas ainda breve, história do 
design nacional. Esta foi escrita numa altura em que as resenhas críticas sobre 

nº 46, Winter, 2002; Type and Typography Baines, Ken and Andrew Haslam ; Friendly  users  in Lisbon, 
Eye nº 48, Summer, 2003; User Design Congress Centro Português de Design, Lisbon, 27-30 March 
2003; Adorno e  meme / ‘Ornament and Meme’ in catálogo ponto de encontro – meeting  point(s) Centro 
de Arte Moderna, Fundação Calouste  Gulbenkian Lisboa, 2004; Is type my  religion?  Food  for  thought  
Eye nº 62, Winter, 2006; Typographical Journeys, 50th ATypI Congress, Lisbon, 27 September-1 October 
2006; Recollections of Designing in Politics, 1957-1970, in Modern Typography in Britain, Department of 
Typography and Graphic communication, University of Reading, 2009; Working with Edward Wright in 
Modern Typography in Britain, Department of Typography and Graphic communication, University 
of Reading, 2009; Arte Déco & Cie. ‘Art deco e os seus inimigos’,  L+arte, nº 63, Setembro 2009; Dedais 
L+arte, nº 64, Outubro 2009; Forma segue… para onde? ‘Lapse in Time’  L+arte, nº 65, Novembro 2009. 

2 Robin Fior - “Totologo Expo 98,” em jornal «Independente», 11 de Junho de 1993, p. 52.
3 “[...] Sebastião Rodrigues and his interest in the sources of writing and  graphic symbols, which he returns to over 

his career in a hermeneutic spirit.” Robin Fior - “Abstract,” em «Sebastião Rodrigues and the development of 
modern graphic design in Portugal» (texto policopiado), p. 1.
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a história do design português, escasseavam (à excepção do enorme contributo 
de Rui Afonso dos Santos,4 de catálogos sobre Sebastião Rodrigues, Daciano da 
Costa e Sena da Silva, e alguns artigos pontuais). Nesta recensão, começava por 
apontar o terramoto de 1755 como o motor que acelerou a entrada de Portugal 
na era moderna:

Ao estabelecer um educado consenso de que as suas causas não se deveram a faltas 
dos cidadãos, ou a um possível comportamento pecaminoso, mas sim a uma questão 
de geologia. [E, ainda ao facto] de na reconstrução de Lisboa, o Marquês de Pombal 
(1699-1782) ter procurado aplicar a nova ciência e uma filosofia de design, que esta-
va muito à frente do seu tempo.

[E, onde o] programa, desenhado por engenheiros militares, [..] [envolveu] uma gre-
lha, racionalista e ortogonal, uma hierarquia de três tipos de edifícios, com elastici-
dade estrutural anti-sísmica, alturas do chão ao tecto modulares e componentes de 
construção em pedra e madeira estandardizadas [...]. 

[...] [acrescentando ainda que] a estratégia de Pombal, racionalista e nacionalista, 
incluiu [também] a promoção das indústrias nacionais – têxteis, papel, impressão, 
cerâmica, vidro e vinho do Porto [...] – da mesma forma que Colbert (1619-1683) ha-
via feito em França, um século antes [...], com o objectivo de reduzir a dependência 
do país das importações [...]5

Reconhecia, porém, que estas estratégias ficaram comprometidas com alguns aci-
dentes ocorridos ao longo do séc. XIX:

[como] as mortes prematuras do Príncipe D. José (1761-1788) e do jovem Rei pro-
gressista D. Pedro V (1837-1861) [...]; as invasões francesas e as pilhagens da Guerra 
Peninsular, seguidas pela guerra civil e as disputas entre liberais e reaccionários [...].

Todos estes factores combinados impediram a emergência de uma classe média em-
presarial auto-confiante, com a sua própria cultura distintiva.6

4 Rui Afonso dos Santos - “O design e a decoração em Portugal,” op. cit., 437-505.
5 “[...] establishing an educated consensus that the earthquake’s cause was not so much the fault of the citizens’ 

possibly sinful behaviour, but of geology. [...]. The Marquis of Pombal  [...], set about the rebuilding of Lisbon, by 
applying the new science and a design philosophy ahead of its time.”

“The program, drawn up by military engineers, involved a rationalist, orthogonal, grid plan, a hierarchy of three basic 
interrelated building types, with anti-seismic structural elasticity, modular floor-to-ceiling heights and standar-
dised stone and timber building components [...]. 

“[...] Pombal’s strategy, rationalist and nationalist, included [...] the promotion of national industries – textiles, paper, 
printing, ceramic, glass and port wine [...] – on the modelo of Colbert in France a century before [...], to reduce 
the country’s dependence on imports [...].” Robin Fior - “Grids – and pathways,” em «Design from Portugal 
an anthology», p. 59 a 61.

6 “the premature deaths of the carefully educated crown prince, and of the progressive young king, Pedro V [...]; 
the French invasions and pillage of the Peninsular War, followed by civil war and disputes between liberals and 
reactionaries [...]. 

“all these combined to prevent the emergence of a self-confident entrepreneurial middle class with its own distinctive 
culture.” Idem, p. 63.
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Identificava depois alguns paralelismos entre Raphael Bordallo Pinheiro (1846-
1905), uma personalidade emergente no final do séc. XIX, e a atitude de William 
Morris em relação às artes e ofícios, dado que:

[também Bordallo Pinheiro] fundou uma empresa de cerâmica em 1884 (que hoje 
tem o seu nome), com o objectivo de provocar uma revolução do gosto, através da 
introdução da arte à indústria. 

Bordallo Pinheiro não possuía, contudo, o mesmo sentido perspicaz de negócio de 
Morris, além de que, o que não é menos importante, o mercado potencial [ao qual se 
destinavam os seus produtos] não era capaz de perceber a sua promessa.7

Referia de seguida que a permeabilidade da aristocracia ao novo dinheiro, de 
uma forma que era usual na Europa nesta altura, serviu para reforçar o dominan-
te gosto Belle Époque, e que em virtude desse facto a mudança foi lenta em Por-
tugal, mas que, graças ao arquitecto Raúl Lino (1879-1974), esta foi acontecendo 
gradualmente.8 

Robin mencionava ainda o papel de outros dois empreendedores, José Pacheko 
(1885-1934),  e Fred Kradolfer (1903-1968): 

O arquitecto, protodesigner gráfico e empresário, [José Pacheko], responsável pelas 
revistas literárias e artísticas, Orfeu (1915) e Contemporânea (1922-26), com quem o 
poeta Fernando Pessoa (1888-1935) estava associado.”9 

E, ainda, o papel do álbum de propaganda que recordava a exposição que acom-
panhava o congresso da União Nacional, em 1933: 

Portugal 1934, com um discurso futuro-construtivista, com fotomontagens de grande 
qualidade, e impresso em rotogravura por Leitão de Barros [...], que havia adquiri-
do as necessárias competências técnicas juntamente com o equipamento na fábrica 
Alberto em Frankenthal.

[Referindo ainda que] a razão de ser deste álbum residia no facto de se ter verificado 
um crescimento do movimento ‘sindicalista nacional,’ na ala mais populista à direita 
do regime, e da UN – e provavelmente também devido ao aparecimento de movi-

7 “Raphael Bordalo Pinheiro [...], founded a pottery in 1884 (which now bears his name), with the aim of provoking 
a revolution in taste, by introducing art to industry.”

“Bordallo Pinheiro did not, however, possess Morris’ shrewd business sense, nor, no less importantly, did the potential 
market realize is promise.”  Idem, p. 63 a 65.

8 Idem,p.  65.
9 “Another architect [...], the proto graphic designer and/or graphic entrepreneur, José Pacheko [..] responsible for 

the principal literary-artistic magazines, Orpheo (1915), and Contemporânea (1922-26), and with which the 
poet Fernando Pessoa was associated.”  Idem, p.  67. 



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior498 A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior499

mentações anarco-sindicalistas, que tomaram brevemente o comando da fábrica de 
vidro da Marinha Grande.10

[...] com a rápida supressão de ambos os movimentos, a necessidade [ou o mercado] 
para um ‘estilo’ de design gráfico revolucionário desapareceu.11

Independentemente desse facto, para Fior, a Exposição de Paris (1937), a Exposição 
Mundial de Nova Iorque (1939) e a Exposição do Mundo Português (1940), providen-
ciaram terreno de formação para um grupo de artistas decoradores (protodesig-
ners).

O conteúdo formal das exposições era o Estilo Internacional, mais ou menos, ate-
nuado por características nacionais, e era reconhecido como tal por António Ferro 
(1895-1956); [e] serviu como uma poderosa fórmula, a partir de então.12 

Robin apontava também os anos 60 como sendo «os anos de ouro» do design 
português:

[Dado que foram os anos de] abertura da economia – [d]o investimento na indústria 
básica, cortiça, aço e cimento e, acima de tudo, no turismo e na indústria hoteleira: 
[Foram os anos que] trouxeram [consigo] uma mudança de escala [...] e proporcio-
naram a produção em série, com o equipamento de hotéis e vilas [...], que exigiram 
a produção de itens domésticos em quantidades industriais, especialmente mobili-
ário, cerâmica e têxteis; [por sua vez, no campo gráfico] hotéis de 4 e 5 estrelas co-
meçaram a exigir materiais [promocionais] e identidades visuais [...], contribuindo 
[também] para a adopção das tecnologias, litografia offset e fotocomposição.13 

Mas, afirmava ainda que, a revolução de 1974, que acabou por conduzir ao ter-
minar da guerra colonial:
10 “futuro-constructivist propaganda album Portugal 1934, with photomontages displaying great competence, and 

printed rotogravure by Leitão de Barros [...] who acquired the necessary technical skills [...] at the Albert factory 
in Frankenthal. 

The raison d’être for this publication, was the growth of a ‘national syndicalist’ movement to the populist right of the 
regime, and UN – and probably also the anarcho-syndicalist surge which briefly was to take control of the glass 
town of Marinha Grande. Both movements were quickly suppressed, and the need [or the market] for a revolu-
tionary graphic design ‘style’ disappeared.” Idem, p.  71.

11 Idem.
12 “The formal content of the exhibitions was the international style, more or less attenuated by national characte-

ristics, and was recognised as such by Ferro; it has served as a powerful formula [...], since then.” Idem, p.  73.
13 “The opening-up of the economy – investment in basic industry, wood-pulp, steel and cement and above all, 

tourism and the hotel industry: here it brought a change of [...] and a move [...] to serial production, with the 
equipping of hotels and villa [...], and demanded the production of domestic items in industrial quantities, espe-
cially in furniture, ceramics and textiles; a 4-or-5-star hotel required graphic material and visual identities [...], 
contributing to the adption of offset litho and filmsetting technologies.” Idem, p.  77.
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Estabeleceu uma democracia representativa, mas desencadeou uma crise de con-
fiança política, económica e de identidade nacional.14 

E, concluía o seu artigo com uma referência ao campo do design gráfico na déca-
da de 80, que apresentava, como os anos em que:

Apesar de um grande volume de artes [...], o design editorial, apesar de ter aumenta-
do apreciavelmente os seus padrões, se caracterizava pela existência de muito traba-
lho, que esper[ava ser] de natureza experimental, que desvalorizava a legibilidade 
–  e que fecha[va] a porta contra uma parte relativamente ampla da população – que 
não tinha cultura gráfica [...]. Uma preocupação, infelizmente muito difícil de ver no 
design gráfico corrente, [onde] frequentemente, [...] o leitor [era] convidado a ver o 
mundo através do pára-brisas de um carro a ser lavado, e de uma mistura de ima-
gem e texto – e não apenas na animação digital para multimédia.15 

Esta última afirmação confirmava, mais uma vez, a posição de Fior relativamente 
ao que podemos considerar uma estética pós-moderna, e que nos remete para o 
ponto de vista advogado no capítulo anterior, onde afirmámos que, na sua abor-
dagem gráfica, Robin era mais um protagonista do conhecimento do que da liber-
dade, que caracteriza a lógica pós-moderna. Independentemente desta posição 
particular, a condição pós-moderna está in corpore entre nós, interpelando o pen-
samento artístico português, sobretudo das gerações mais jovens de designers.

Em 1999, Fior voltaria ainda a escrever uma muito breve resenha histórica do de-
sign gráfico português, a partir de 1974, que intitulou de “Grafismo global & local.” 
Esta foi publicada, a pedido da revista Camões n. 5, de Abril/Junho, dedicada in-
teiramente à revolução de Abril. Desta vez, a resenha foi concluída de forma mais 
optimista, apontado de maneira acrítica os caminhos que se adivinhavam para o 
design gráfico no século que se seguia:

Depois da consolidação e absorção da revolução digital, há traços de um desejo de 
compensar a perda do contacto óptico com o trabalho material, visíveis no uso da 

14 “establish a parliamentary democracy, triggered a crisis of political and economic confindence and of national 
identity [...].” Idem, p.  81.

15 “in spite of a large volume of arts [...],  publishing, which has lifted standards appreciably, there is much work 
of a hopefully ‘experimental’ nature which undervalues legibility – and closes a door against the relatively large 
population – who are excluded from printed culture and much else. [...] A concern that is unfortunately too hard 
to find in current graphic design where often it appears that the viewer-reader is invited to see the world from 
behind a windscreen in a car-wash, massaged by a soapy mixture of image and text – and not only in digital 
animation for multimedia.” Idem, pp. 85-87.
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escrita, graffiti ou fontes caligráficas; traços dos caminhos gráficos para o século vinte 
mais um.16

Muitos artigos de Robin, reportavam ainda a grandes eventos de promoção da 
profissão de design no limiar para a transição de um novo século.  Entre eles, des-
taca-se “Uso, fun, moda, kitsch?,” publicado na revista Arte Ibérica n.º 25 de Junho 
de 1999, onde referiu a importância da criação do Museu do Design, um facto que 
não quisemos deixar de registar, a propósito do qual afirmou entusiasticamente:

Benedictus, benedictat..., temos um Museu do Design. E mais, está idealmente loca-
lizado, no Centro Cultural de Belém, onde servirá como «âncora» atraindo e benefi-
ciando multidões de jovens e turistas que o frequentam. Como se sabe no mundo do 
investimento imobiliário, há três requisitos fundamentais; localização, localização, 
localização. 

É, parece ser, o maior museu de design da Europa, embora ocupe um espaço ingrato, 
inicialmente reservado para um museu de arquitectura, isto é, tão rigorosamente 
linear como as verdades cavaquis, valendo-lhe a valiosa volta dada pelo arquitecto 
Paul Vanderbotermet.17

Fior tinha também uma capacidade imensa para fazer leituras dos objectos de de-
sign, fossem eles destinados à cultura, ao comércio e indústria ou à política.  Em 
“Os constituintes dos cartazes,” publicado no catálogo da exposição «Constituinte 
25 anos a campanha eleitoral em cartazes», em 2000, analisou de forma brilhante os 
cartazes políticos produzidos para a Assembleia Constituinte. Robin, começava 
este artigo com uma justificação funcional sobre a forma como este tipo de mate-
riais gráficos deviam ser interpretados, que achamos importante ficar registada:

Um axioma tradicional de design, que vem do arquitecto Mies van der Rohe (1886-
1969), através do iconógrafo Aby Warburg (1866-1929) e Goethe (1749-1832) até à 
sabedoria oficinal francesa, “Le Bon Dieu est dans le détail,” aplica-se ao genre de car-
taz político, onde os conteúdos podem ser encontrados no pormenor: na escolha e 
tratamento da ilustração, inclusive fotográfica, na escolha da fonte tipográfica, na 
articulação visual do texto, na construção de um símbolo, e last but not least na con-
jugação destes elementos.18

Em “Para onde segue a forma?,” publicado na revista «L+Arte» n.º 65 (Novembro 
de 2009), para a qual escreveu com alguma regularidade e praticamente até pou-
co antes de adoecer, em Fevereiro de 2012, Fior falava sobre a exposição Lapse 
in Time, uma das quatro maiores da Experimenta Design 2009, onde anunciava a 

16 Robin Fior - “Grafismo global & local,” em revista «Camões n.º 5», p. 95.
17 Robin Fior - “Uso, fun, moda, kitsch?,” em revista «Arte Ibérica n.º 25», p. 18.
18 Robin Fior - “Os constituintes dos cartazes,” em catálogo da exposição «Constituinte 25 anos a campanha 

eleitoral em cartazes», p. 9.
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passagem do design do produto de fábrica à oficina de autor, como se pode per-
ceber a partir da leitura do excerto apresentado em baixo:

Este exposição com comissariado de Hans Maier-Aichen, com o subtítulo “Design, 
elasticidade e responsabilidade,” não precisa do  contexto da crise para justificar a 
renúncia dos 18 designers aqui expostos, à tradição da Bauhaus como “mero manual 
de utilizador da forma segue a função.” Embora existam pessoas que ainda asso-
ciam design a objectos distintos e denotativos (a manuais de utilizador com falhas), 
aqui apresenta-se a passagem do produto a processo, do produto da fábrica para o 
estúdio ou oficina do autor, do mercado indiferenciado para o nicho de mercado, 
para o objecto histórico de colecção e leilão – uma evolução identificável há meio 
século [...].19

Seriam muitos mais os exemplos que poderíamos apresentar, mas com estes ex-
certos teóricos, – que reflectiam a maneira de Robin pensar e executar o seu de-
sign, e que mostram a diversidade de meios teóricos para os quais teve oportu-
nidade de escrever sobre a sua actividade –, queremos demonstrar que revelava 
também um amplo conhecimento da sua profissão. 

Tal somado, às solicitações para desenvolver projectos para clientes com pres-
tígio, ao trabalho desenvolvido para o AR.CO e na APD, à sua tese de doutora-
mento, fizeram ainda dele um autorizado e incansável promotor e representante 
do design português, como se pode ver pela quantidade de vezes em que foi 
solicitado para escrever sobre ele. 

No AR.CO e na APD, Fior teve a oportunidade de conviver, não só com a van-
guarda que emergiu nos anos 60 e 70, e que incluiu designers como Carlos Rocha, 
Sebastião Rodrigues, Vítor Manaças, Alda Rosa, Luis Carrôlo, Sena da Silva, mas 
também com as gerações de designers mais jovens, como Nuno Vale Cardoso, 
Jorge dos Reis (n. 1971), e muitos outros. Este último evidencia, inclusivamente, 
o mesmo gosto por explorar as qualidades expressivas da impressão com tipos 
de madeira que caracterizou muito do trabalho de Robin, embora alguns dos 
projectos tipográficos de Jorge dos Reis tenham uma vertente  mais experimental 
e quase artística.

Entre as ideias advogadas por Fior nos excertos anteriormente apresentados, e 
nos seus artigos em geral, estavam a necessidade de chamar a atenção para a 
importância do papel que o designer, enquanto comunicador verbal-visual, de-
sempenhava socialmente, e a necessidade de demonstrar que no design gráfico 
o conteúdo devia guiar a forma, aspectos que nos remetem, mais uma vez, para 
os argumentos advogados no manifesto First Things First, que Robin subscreveu 
inteiramente, de mente e coração, nos anos 60. E, ainda, a necessidade de chamar 
19 Robin Fior - “Para onde segue a forma?,” em revista «L+Arte n. 65», p. 41.
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a atenção para a importância do facto do design gráfico se enquadrar em estru-
turas científicas como a linguística e a semiótica, e por isso ser uma actividade 
rigorosa. Estes são os aspectos principais que caracterizavam a filosofia de design 
e o gosto pela reflexão teórica em torno da profissão, e que orientavam a praxis 
gráfica de Robin.

9.2. Os últimos projectos e grande envergadura

Durante os anos 80 e os anos 90, Robin trabalhou de forma intensa no seu atelier. 
Os projectos desenvolvidos neste período, construídos alguns deles também com 
recurso exclusivo à tipografia, revelam ainda hoje o uso de um  repertório gráfico 
que não perdeu a actualidade ou mesmo o impacto visual. Entre os seus últimos 
grandes trabalhos, estavam um conjunto de projectos realizados para o ICEP, 
sobre os quais nos iremos debruçar agora.

O ICEP (Instituto do Comércio Externo de Portugal), foi fundado em 1982, e criado 
com o objectivo de promover o desenvolvimento e a execução de políticas estru-
turantes e de apoio à internacionalização da economia portuguesa. Entre as suas 
múltiplas tarefas estava a de difundir a apresentação de Portugal no mundo, re-
forçando a sua presença através da realização de eventos e exposições, entre eles 
a promoção do design português contemporâneo.20

Entre as primeiras grandes iniciativas de promoção ao desenvolvimento do de-
sign português, levadas a cabo por esta entidade, esteve a criação do Concurso 
Jovem designer,21 que segundo Robin era no contexto português: 

absolutamente  necessário, [prova de tal está o facto] de ter produzido  um grupo 
substancial de jovens designers competentes [...].22

Madalena Figueiredo, que depois de abandonar a PRAXIS, começou a trabalhar 
como designer gráfica na Direcção-Geral do Turismo, integrando, em 1985 de forma 

20 O ICEP (Instituto do Comércio Externo de Portugal), foi criado pelo Decreto-Lei n.º 115/82 de 14 de Abril. 
Cf. Guilherme Costa - “Foreword,” em «Design from Portugal an anthology», p. 7.

21 O Concurso Jovem designer, que teve a sua última edição em 2000, foi uma iniciativa, cujo sucesso pas-
sou pela participação, de empresas e centros de formação, e tinha como principal objectivo promover 
o contacto entre as empresas e a escola e encorajar os estudantes a desenvolver uma carreira na indús-
tria, sensibilizando-os para os problemas específicos com que se debatiam as empresas, constituindo 
uma iniciativa absolutamente pioneira em território nacional.

22 “[...] so necessary [...] producing a substantial cohort of young designers.” Robin Fior -  “Grids ~and pa-
thways,” op. cit., p. 85. 
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oficiosa e oficialmente em 1987 o Departamento de Promoção ao Design do ICEP, 
assistiu ao nascimento deste concurso, pelo qual se veio a tornar responsável.23 

Foi Madalena Figueiredo quem, em meados de 90, convidou Robin para fazer 
trabalhos para o ICEP. A sua justificação para esta escolha residia na sua convic-
ção de que:

Fui buscar o melhor dos melhores! E toda a gente dentro do ICEP, e não só, ficou 
extremamente satisfeita com o trabalho que Fior realizou.24

Para o ICEP, Robin produziu catálogos, convites e desdobráveis, um conjunto 
de trabalhos que tiveram também uma grande visibilidade entre as gerações de 
designers mais jovens, que participaram nas exposições organizadas por esta en-
tidade, que contava com designers da geração de Fior ou mais próximas, mas 
também com então jovens designers, como, por exemplo, Raúl Cunca (n. 1963), 
Paulo Parra (n. 1961), Paulo Vale (n. 1963), entre outros.    

Entre os trabalhos produzidos para este organismo público, estavam os seguin-
tes:

O convite para a exposição el Disseny Português en movimento / el Disseño Português 
en movimiento (1995), concebido para divulgar a exposição de design português 
que teve lugar no contexto da Primavera do Design Barcelona 95, no Palau Marc 
[Fig. 276].

O convite e o catálogo Design from Portugal an anthologie / Design aus Portugal eiñe 
anthologie (1997), produzidos para divulgar uma exposição de design português 
contemporâneo, que teve lugar no Museu de Artes & Ofícios de Frankfurt [Figs. 
277 & 278].25 

Esta exposição apresentou mais de 100 objectos, da autoria de 33 designers por-
tugueses, tanto da geração que emergiu no início dos anos 80 (como Francisco 
Providência [n. 1961], Pedro Silva Dias [n. 1963], Filipe Alarcão [n. 1963], os de-
signers acima mencionados, entre outros), como de gerações transactas (como Te-
reza Seabra [n. 1944], Jorge Pacheco [n. 1941], Daciano Costa, etc...) e no catálogo 
que a acompanhou, o então Presidente do ICEP, Guilherme Costa, mostrou o seu 

23 Em entrevista com Madalena Figueiredo, em 12/05/2012.
24 Idem.
25 Esta antologia foi organizada para coincidir com a grande Feira Internacional do Livro de Frankfurt, 

um evento anual e uma das mais importantes feiras comerciais do mundo, focada sempre num tema 
especial. Nesta ocasião, tanto países da Europa, como fora dela, têm a oportunidade de participar em 
eventos e exposições, não apenas no que diz respeito à produção de livros, mas também no que con-
cerne às artes como um todo. Arnulf Herbst - “Introduction,” em «Design from Portugal», p.11.
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comprometimento e empenhamento na promoção do design português, no qual 
reconhecia:

[...] uma energia positiva que podia ser vista no design português recente, com o 
aparecimento de novos produtos e objectos.26

Nesta mostra estiveram também expostos exemplos de equipamento urbano, 
concebidos pelo arquitecto João Carrilho da Graça (n. 1952), especificamente 
para a EXPO’98, a última exposição mundial do milénio, que teria lugar um ano 
depois. E foi ainda a primeira vez que o design português contemporâneo foi 
exibido na Alemanha.27

O convite e o catálogo Fitting objects portuguese design / Objectes convenients disseny 
actual portugués / Objectos convenientes disseño actual portuguès (1997), concebidos 
para divulgar a exposição de design português, que teve lugar no contexto da 
Primavera do Design Barcelona 97, no Palau Marc [Fig. 279 & 280]. 

O convite e o catálogo ?experimentables o experimentales? (Robin Fior + Maria João 
Bom [1999]), produzidos para divulgar a exposição ?experimentáveis ou experimen-
tais?, que teve lugar no contexto da Primavera do Design Barcelona 99, no Palau 
Marc [Figs. 281 & 282].28

Robin participou também, nesta mostra, onde exibiu um kimono japonês que 
intitulou de wrap “like a kimono” [Fig. 283].

O desdobrável das exposições do Convento do Beato e da Sociedade Nacional das 
Belas Artes, que tiveram lugar no âmbito da primeira Experimenta Design em 
Portugal em 1999 [Figs. 284 & 285]

Os objectos exibidos na exposição de abertura (no Convento do Beato) da primeira 
Experimenta Design em 1999, eram os mesmos da exposição ?experimentáveis ou ex-
perimentais?, e incluíam o seu catálogo e convite. O design gráfico desta exposição 
foi também da responsabilidade de Robin Fior e da autora desta tese.

A exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes, intitulava-se 12 Anos de Concurso 
Jovem Designer, e mostrava uma série de trabalhos expostos nas diversas edições 
deste concurso, que teve a sua última edição no ano de 2000.

O catálogo ‘+ 5 senses’ Design from Portugal / “Sinnne + 5” Design aus Portugal, 
realizado também em parceria com a autora desta tese, e com o apoio digital de 

26 “[...] the positive energy that can be seen in recent portuguese design, with the appearance of new products and 
objects.” Guilherme Costa - “Foreword,” op. cit., p. 7.

27 Idem.
28 Guilherme Costa - “Prefácio,” em catálogo «?experimentables o experimentales?», p. VI.
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Susana Guardado, em 2001 [Fig. 286]. Este divulgava uma exposição de design 
português contemporâneo, intitulada “+ cinco sentidos” Design de Portugal, orga-
nizada também pelo ICEP em Stilwerk, Berlim.29

Além dos aspectos referidos ao longo desta tese, caracterizam a praxis de Robin, 
nestes trabalhos:

o revelarem o comprometimento de Robin com o papel da linguagem no design 
gráfico. Queremos com isto dizer que, pelo facto de pensar, tanto em inglês, como 
português, Fior dava prioridade e enfatizava essa preocupação e estes trabalhos 
bilíngues e multilíngues permitiram-lhe efectivar essa preocupação ao exigirem a 
interligação de mais do que um idioma. Robin concretizou essa relação de forma 
que, aquilo que era comum às duas ou três línguas, constituísse a base da ideia 
gráfica ou tipográfica30 [Figs. 277 a 280 & 286]; 

a receptividade a fontes mais recentes, – visível desde meados de 80 –, como a 
Meta,*** da autoria de Erik Spiekermann (n. 1947), desenhada originariamente 
para os Correios da Alemanha Ocidental31  [Figs. 281 a 283], ou a Dax,*** de Hans 
Reicher (1949-2011), que data de 1995, e que se tornou rapidamente um dos tipos 
mais profusamente utilizados no mundo em publicidade  [Fig. 286];

o protagonismo conferido à tipografia nas capas, onde foi enquadrada segundo 
disposições espaciais inovadoras e diversificadas, que revelavam, mais uma vez, 
o grande domínio desta disciplina  [Figs. 278, 280, 282 & 286];

a utilização de cores fortes e contrastadas,  que conferiam aos projectos uma 
imensa presença visual;

a prática formal construtiva derivar de uma abordagem lógica, tal como aconte-
cia nos trabalhos anteriormente analisados;

a integração de mecanismos e especificidades do modo de trabalhar dos progra-
mas tecnológicos digitais, no projecto gráfico, o que resultava num vocabulário 
gráfico distinto e num estilo pessoal de design  [Figs. 282, 284 & 285];

a utilização do papel vegetal como forma de comunicar simultaneamente a mes-
ma mensagem em duas línguas (catalão e castelhano), onde a lógica de trabalho 
se traduzia numa original organização da página impressa  [Fig. 276];

a versatilidade dos suportes gráficos, onde se denotava um lógico ordenamento da 
sintaxe, isto é, das regras que regem a construção das frases nas diversas línguas;

29 Luís Neto - “Prefácio,” em catálogo da exposição «‘+ 5 senses’ Design from Portugal», p. 12.
30 Richard Hollis - «Robin Fior. Design in search of a revolutionary language», op. cit., p. 74.
31 E, mais tarde (em 1991), lançada pelo próprio autor, através da FontFont Library.
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o uso de cortantes** nas capas, que interagiam de forma sofisticada com as pá-
ginas interiores, mostrando uma imaginação que nunca se viria a esgotar  [Figs. 
279, 281 & 282];

a utilização, como em algumas situações criadas também para os interiores dos 
catálogos, de textos com rotações e cores diversas, de forma a enquadrar e a dis-
tinguir as diferentes línguas, segundo uma gama subtil de relações, que confe-
riam às páginas uma grande força visual  [Figs. 281 & 282];32 

ouso de papéis nobres, como o Fedrigoni,33 o que só foi possível visto o ICEP estar 
empenhado em investir na qualidade destes projectos [Figs. 277 a 286];

o enquadramento das imagens de grande impacto, nos interiores dos catálogos, 
revelando, mais uma vez, que Robin dominava tanto o uso da tipografia como 
das imagens no seu design gráfico; 

o ter feito justiça, aos projectos de design desenvolvidos pelos inúmeros desig-
ners de referência no contexto português, – que passaram por estas exposições 
na segunda metade da década de 90 – teve o reconhecimento de alguns destes 
trabalhos, que vieram a ser premiados, na categoria de design editorial, com três 
Prisma Awards34 (Prémio Ouro [1996; 1998]; e Prémio Bronze [1998]).

Foram projectos, com a qualidade dos realizados para o ICEP, produzidos, tanto 
para actividades políticas, culturais, como comerciais, que fizeram de Robin um 
reputado designer no contexto nacional e internacional, como o demonstrou a 
análise atenta de muitos dos seus trabalhos.

A propósito do corpo de trabalho analisado ao longo desta tese, podemos ainda 
afirmar que existiam afinidades formais e conceptuais entre os projectos realiza-
dos por Fior, em Inglaterra e em Portugal, nomeadamente, na estratégica gráfica 
adoptada, na mesma abordagem racional e lógica dos problemas, na forma como 
utilizava a tipografia e como lhe conferia primazia nos seus projectos, na mestria 
e na maneira como tratava também a imagem, que nos permitem identificar ime-
diatamente o trabalho criativo de Robin Fior. Porém, existiam também diferenças, 
algumas subtis, outras mais óbvias, observáveis nos detalhes, no amor, engenho 
e na novidade com que abordava os projectos. Todos estes aspectos faziam parte 
do modus operandi de Fior, que se tornou com a maturidade mais sofisticado, aca-
bando por redundar num percurso gráfico genial.

32 Consultar mais exemplares no Anexo II – Imagens (Disco I) – [Figs. 119 a 124]
33 Fedrigoni é um dos primeiros fabricantes de papel especial na Europa, desde há mais de 120 anos.
34 Os Prisma Awards foram atribuídos pela revista de publicidade Prisma, ao longo dos os anos 90. 
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A linguagem gráfica, os artifícios utilizados, bem como as ideias teóricas de Robin 
foram também assimiladas em Portugal, por alguns jovens designers que traba-
lharam com ele, aos quais podemos chamar discípulos, não por os seus trabalhos 
seguirem os passos de Fior, mas pelo facto da sua filosofia e prática terem feito 
sentido para eles, como aconteceu, por exemplo, com Jorge dos Reis ou Margari-
da Oliveira. Esta última chegou inclusivamente a prestar no seu blogue pessoal 
um tributo a Robin, onde dizia o seguinte:

A sua mente complexa, o discurso igual ao pensamento – saltitante e cheio de re-
ferências pouco explícitas a quem com ele não privava – e a pressa em que todos 
estamos a viver, fez com que fosse muitas vezes incompreendido. A verdade é que se 
levava muito tempo a encaixar todas as peças dos puzzles e enigmas que ele nos ofe-
recia com erudição. Mas ficámos a perder, de todas as vezes que as suas propostas 
foram ignoradas. Porque era um homem único, inteligente e culto (que se impacien-
tava, é certo, com a “surdez” dos outros) com uma visão inovadora e contracorrente. 

Jorge dos Reis admitiu também que os inputs teóricos e práticos adquiridos no 
ateliê de Fior, onde trabalhou cerca de dois anos, se reflectiram inclusivamente 
em alguns dos seus projectos, que, apesar de serem formalmente diferentes, invo-
cam, de alguma forma, o espírito de Robin [Figs.  287 & 288]. Margarida Oliveira, 
foi ainda  convidada a fazer o design do livro de preces das exéquias de Robin, 
tendo adoptado na sua concepção um grafismo de clara de inspiração “robinnes-
ca,” que foi escolhido intencionalmente, como uma homenagem, revelando cla-
ramente ter sido uma boa aprendiz e ter compreendido claramente os desígnios 
gráficos do mestre Fior.

Podemos ainda dizer, a propósito de um tão vasto corpus de trabalho, e de uma 
carreira com mais de 40 anos, que Fior, para além de ter sido um pioneiro e um 
desbravador de novos caminhos – primeiro no seu país natal e depois em Por-
tugal –, contribuiu para tornar mais rico o design gráfico português. O resulta-
do prático da sua filosofia e praxis, na opinião da autora da tese, faz ainda dele 
um dos indiscutíveis protagonistas da criação gráfica mundial do séc. XX, por 
comparação com o trabalho de outros pioneiros e, tendo ainda em conta os elo-
gios rasgados que todos os entrevistados ou, por alguma outra razão, envolvidos 
nesta tese, lhe fizeram, alguns deles também grandes protagonistas da criação 
gráfica.

Foi o reconhecimento da qualidade das suas intervenções teóricas e dos trabalhos 
que produziu, que levaram a que fosse alvo de inúmeros convites: ser delegado 
do Gabinete Europeu das Associações de Design (1989-93); examinador externo de 
um doutoramento na Universidade de Reading (1992), antes mesmo de frequentar, 
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ele próprio, este grau académico; ser coordenador do curso de pós-graduação 
em Design de Informação, organizado pela APD e pelo INESC (1992), onde a sua 
doutrina sobre design pode ser experienciada ao nível do ensino superior; ser 
consultor para a reestruturação dos cursos de Design Gráfico do AR.CO (1992); 
ser professor de Design Gráfico da Aula do Risco (1993-94); ser mencionado na 
história do design gráfico de Richard Hollis (Design gráfico uma história concisa 
[1994)], onde figurou entre os melhores do mundo; ser professor da ESTGAD 
(actual ESAD) (1997-98); haver uma monografia sobre o seu trabalho na revista 
Eye (Richard Hollis, Robin Fior. Design in search of a revolutionary language [1999]) 
e referências noutras revistas e livros estrangeiros; tornar-se membro da AICA 
(Associação Internacional de Críticos de Arte [2000]), o que constituiu um reconhe-
cimento das suas qualidades literárias; ter presença em dicionários de design 
(Alan & Isabella Livingston, Dictionary of Graphic Design and Designers [2003]), 
onde voltou a figurar entre os grandes designers de sempre; ser júri de inúmeros 
concursos (Logótipo da Bienal de Óbidos; Design Gráfico 88 VI Bienal Internacional 
de Arte de Vila de Nova de Cerveira [1988]; Logótipo Europarque [1994]; Logótipo da 
Expo’98 e Prisma Awards Design [1998; 2000]); e, no final da sua carreira, fazer par-
te do Conselho Científico da ESTAL (Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa 
[2008-10]); para além de ser orador em inúmeras conferências e participante em 
mesas redondas.

Com um conjunto tão original de obras, ideias e feitos, achamos que Robin mere-
cia ainda figurar nas mais exigentes antologias do design gráfico mundial, dado 
que o seu prodigioso ecletismo, o seu amor à comunicação gráfica, onde utilizou 
magistralmente o mais conveniente em cada propósito, acabaram por fazer dele 
um virtuoso no design gráfico. Aspectos que conferiram também à sua obra uma 
dimensão capaz de convertê-la em paradigma de toda uma geração, por ser fe-
cunda e criativa como poucas.

Chegamos ao fim desta tese seguros de termos contribuído para dar a conhecer 
de forma mais aprofundada um corpus prático e teórico de trabalho  singular, 
que ajudou a tornar menos cinzento e mais eficiente o design gráfico português 
e além-fronteiras, como o demonstraram os inúmeros tributos prestados após a 
morte de Fior, – que ocorreu em 29 de Setembro de 2012 –, pelos seus pares e ou-
tros que o respeitavam, em Portugal e em Inglaterra.

Terminamos, por isso mesmo, esta tese com dois excertos de obituários publi-
cados aquando da sua morte. Um retirado de um tributo da autora da tese e do 
designer Gonçalo Falcão, divulgado no sítio da Associação Portuguesa de Designers, 
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de quem nos despedimos com estas palavras:  «Robin Fior era um ser invulgar, aéreo, 
teimoso e surpreendente que marcou o design português. Inesquecível deste o primeiro 
contacto, era uma personagem única. Pouco dado a cedências e compromissos foi, por isso 
mesmo, uma figura pouco consensual e provocadora, nem sempre capaz de se expressar 
da melhor maneira, com um gosto ácido pela inconveniência e pela provocação. Era uma 
mente livre e brilhante que emergia numa forma de olhar radiosa, alegre… quase trocista. 
Conhecer melhor o seu trabalho e a forma como era feito preparava-nos para reconhecer o 
importante papel social do design de comunicação».35 

O outro retirado do obituário de Richard Hollis, publicado no jornal «The Guar-
dian», e que traduzem, mais uma vez, quem era Robin Fior: «A deliberação nos seus 
processos de trabalho ecoava na sua conversação. A linguagem era sua principal preocu-
pação. Os amigos tinham que esperar imenso tempo que ele completasse uma frase [...]. 
Ele era muito engraçado».36

35 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESIGNERS, FALCÃO, Gonçalo & BOM, Maria João  -  Ro-
bin Fior, um designer inconfundível [Consult. 31 Setembro 2012]. Disponível em <URL: http://
apdesigners.org.pt/?p=1271&fb_action_ids=410506842358538&fb_action_types=og.likes&fb_
source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582.

36 “The deliberation in his work processes was echoed in his conversation. Language was his chief concern. Friends 
would wait a long time for him to complete a sentence [...]. He was very funny.” Richard Hollis - “Robin Fior 
and graphic design of the left,” em «The Guardian», p. 44.

[Fig. 276] Convite exposição El disseny portugues 
en movimento, ICEP, Robin Fior 1995
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[Figs. 277 & 278] Desdobrável e catálogo Design from Portugal an anthologie, 
ICEP, Robin Fior 1997
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[Figs. 279 & 280] Desdobrável e catálogo Fitting objects convenients, ICEP, Robin Fior 1997
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[Figs. 281 a 283] Desdobrável e catálogo Experimentables o experimentales?, ICEP, Robin Fior + Maria João Bom,1999
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[Figs. 284 & 285] Desdobrável Experimenta Design, ICEP, Robin Fior + Maria João Bom,1999
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[Fig. 286] Catálogo ‘+ 5 senses from Portugal, ICEP, Robin Fior + Maria João Bom, 2001
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[Figs. 287 & 288] Capa de livro e cartaz Os sobreviventes, Jorge dos Reis
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Conclusão
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Conclusão

Concluir um trabalho desta natureza, neste caso a análise da praxis e da teoria no 
design gráfico de Robin Fior, que constituiu o corpus desta tese, obrigou, antes 
de mais, a assumir que o estudo das suas componentes, foi guiado em parte por 
algumas considerações pessoais que advêm da nossa própria experiência na área 
do design e do seu ensino. A divisão do trabalho em duas grandes partes tornou-
-se inevitável, dadas as vivências pessoais e profissionais de Robin, em Inglaterra 
e em Portugal. Em ambos os contextos abordados, procurámos entender através 
de uma metodologia que implicou a delineação e delimitação do seu percurso 
profissional, as ideias e os métodos de trabalho do designer. Pensamos, por isso 
mesmo, estar em condições de responder à problemática que nos colocámos no 
início, ou seja, o que caracterizava a filosofia e a prática de Robin e a tornava, a 
nosso ver, universal.

Para o entendimento da prática e da teoria no design de Fior, a metodologia 
adoptada implicou, em primeiro lugar, um levantamento rigoroso do seu con-
texto natal, de modo a entender até que ponto este condicionou a sua filosofia e 
abordagem pessoal, e de modo a situá-lo em relação aos protagonistas do design 
inglês da sua geração. O entendimento desse contexto permitiu-nos compreen-
der que fez parte de uma geração, que nasceu algum tempo antes da eclosão da 
Segunda Guerra Mundial, e que foi naturalmente afectada pelas condições de 
austeridade que advieram desta e que se mantiveram praticamente até ao início 
dos anos 50. Seria essa mesma geração, aquela a partir da qual proliferou no 
país a influência modernista, à medida que certos hábitos da sociedade britânica 
foram restabelecidos, e que  foram tomadas algumas posições que iriam determi-
nar a prosperidade da sociedade inglesa. 

As leituras realizadas em volta deste contexto permitiram-nos compreender tam-
bém que foi, durante os anos a seguir à Segunda Guerra Mundial, – nos quais as 
palavras de ordem eram planear e reconstruir –, que o design começou a ser visto 
como uma actividade essencial para produzir beleza e bem estar. Foi durante os 
seis anos do governo de Clement Attlee, que o design se começou a profissio-
nalizar, sendo instrumentalmente abraçado pela classe política como parte dos 
esforços de reconstrução, de uma nação que recuperava da devastação da guerra.

Estas leituras demonstraram-nos igualmente que a geração de designers a que 
Robin pertencia beneficiou na sua prática do caminho desbravado, nos anos ime-
diatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, por alguns protagonistas da 
Nova Tipografia em Inglaterra, que desempenharam um papel importante na 
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reforma da indústria tipográfica e de impressão dominada pelo novo tradiciona-
lismo. Esta nova abordagem era inicialmente uma prática restrita apenas a pouco 
mais do que a uma mão cheia de nomes, começando durante os anos 50 a ser 
mais profusamente adoptada e sofrendo nas mãos da geração de pioneiros como 
Fior um refinamento. 

Da geração de Robin faziam parte designers como, Peter Wildbur, George Daul-
by, Derek Birsall, George Mayhew, Colin Forbes, Alan Fletcher, William Slack, 
Geoffrey White, Ken Garland, Richard Hollis e outros, que tinham um entendi-
mento da prática próximo do dele, e que, como demonstrado na primeira parte 
da tese, alcançaram todos proeminência como profissionais.

Fior cruzou-se com estas personalidades no café Torino, nas aulas de tipografia 
experimental de Edward Wright, nas suas movimentações políticas, nas escolas 
onde ensinou design, nas exposições em que participou, e durante o período em 
que fez parte da Comissão Executiva da D&AD, e, tal como eles, também se im-
pôs no meio gráfico inglês. 

No entanto, o seu percurso profissional distanciou-se inicialmente da prática 
dos restantes protagonistas da sua geração, mais orientados para a necessidade 
de promover actividades comerciais, dado que a sua emergência como designer 
aconteceu de forma indissociável da sua militância política. 

Com vista a clarificarmos o que isto queria dizer, descortinámos o que significou 
a sua militância teórica e projectual no contexto da Nova Esquerda inglesa, e de 
outros grupos e entidades políticas, para as quais desenvolveu os seus primei-
ros projectos. E, percebemos que uma das características que distinguiu os seus 
primeiros trabalhos dos de alguns pioneiros da sua geração, foi o facto de ter 
procurado sempre uma forma própria e original de expressar o seu design. Per-
cebemos também que o seu discurso gráfico era resultado, antes de mais, da sua 
erudição, do facto de se ter inspirado inicialmente na retórica formal do Constru-
tivismo, enquanto forma de pressão ideológica e modelo de acção política, que 
somou ao modernismo proclamado por Die Neue Grafik e a um entendimento da 
tipografia apoiado no funcionalismo, que tinha adquirido com Desmond Jeffery. 
O resultado seria um estilo radical, revolucionário e doutrinário, essencialmente 
tipográfico, onde a mensagem era fortemente intencional, o que fez dele um dos 
protagonistas do design gráfico para actividades políticas em Inglaterra. 

A qualidade e importância reconhecidas nestes primeiros projectos políticos, – 
que incluem os trabalhos realizados para a CND e o Comité dos 100 –, entre os 
outros protagonistas da sua geração e os seus destinatários, era um claro reflexo 
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da sua rápida e crescente competência, apesar do seu autodidactismo. Para além 
de que o seu programa de design filantrópico e a sua participação criativa de-
sinteressada no contexto militante, contribuíram ainda para promover a ideia de 
que, mais do que estratégias comerciais, o design devia proporcionar oportuni-
dades sociais, e que era dessa condicionante que resultava o bom design, aquele 
que levantava questões éticas. Para Robin, o design tinha uma missão cultural e, 
em virtude disso, a vida e o trabalho eram inseparáveis, ou seja, o bom design 
resultava de uma fusão entre forma e função com vista a expressar os valores hu-
manos que deviam contribuir para a construção de uma sociedade democrática. 

Quisemos com isto demonstrar que algumas das condições sine qua non da praxis 
de Fior eram, desde o início, a conexão entre ela e os fundamentos teóricos que 
a sustentavam, o facto dos seus actos artísticos experimentais serem realizados 
a partir de princípios mentais incisivos e a renovação das ideias. Foram estes os 
aspectos que constituíram inicialmente a chave para o desenvolvimento do seu 
enérgico design gráfico. 

Desde o princípio, possivelmente em virtude da sua militância política, o design 
de Robin olhava para além da estética e do aspecto comercial de modo a produzir 
efeitos culturais, ou seja, nunca olhou para as soluções de design como intuitivas, 
mas sempre como resultado de critérios elaborados e intelectuais. A sua abor-
dagem da tipografia foi sempre guiada por intenções estritamente linguísticas, 
onde o foco era a expressão do seu conteúdo semântico, utilizando a  linguagem 
verbal como base estrutural, a que somava ainda a gramática gráfica do moder-
nismo. Neste processo interactivo expressava a informação social emergente, na 
qual o significado era tão importante como o lado material das questões, da mes-
ma forma que a arte antecipa a evolução social. 

Antes de mais, o seu discurso foi caracterizado pela consciência sistemática dos 
requisitos teóricos implicados no modelo linguístico enquanto modelo estrutural.

Podemos dizer que a filosofia de Robin tinha por base uma forma arquetípica, 
onde o veículo retórico formal era entendido como forma de pressão e de propa-
ganda ideológica, exaltando valores específicos, estratégia a que recorreu siste-
maticamente ao longo da sua carreira mesmo nos trabalhos mais comerciais. Em 
virtude destas características, o seu design não se limitou à objectividade suíça, 
apesar desta ter desempenhado um papel influente no seu trabalho. A sua filoso-
fia de design evoluiu sempre, incorporou novas ideias e entendimentos especí-
ficos da prática, ao mesmo tempo que procurava reexaminar os princípios assu-
midos pelas praxis correntes, mesmo que não as enquadrasse na sua estratégia. 
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Admitamos, no entanto, que os traços vanguardistas e a iconografia dos trabalhos 
iniciais de Robin, eram um reflexo da nova abordagem modernista suíça, que, 
para ele, tal como para os restantes intelectuais, artistas e designers, representava 
novidade. 

A harmonia do design Fior e a sua característica sintonia entre os signos verbais 
e visuais, entre o significado e a forma, permitiram que se destacasse no contexto 
onde nasceu, além de que a objectividade da sua análise e abordagem gráfica, 
viriam a fazer da sua obra um exemplo de projecção intelectual. 

Por este rol de razões, desempenhou com a sua filosofia e praxis, plenas de ob-
sessões e particularidades, um papel relevante em Inglaterra, onde contribuiu 
também para tornar mais clarividente, consciente e profissional o design neste 
país. O programa de design desenvolvido neste contexto, não só foi bem sucedi-
do, como ainda hoje é reconhecido. Uma prova disso mesmo foi o convite que lhe 
foi feito por Rick Poynor para participar na exposição “Communicate independent 
British graphic design since the sixties,” que teve lugar na Barbican Art Gallery em 
2004, onde representou o núcleo central de uma geração que contribuiu de forma 
indelével para reorientar o curso do design inglês, e, como foi referido, a mono-
grafia que lhe foi dedicada na revista «Eye» e a inclusão no livro «Design gráfico 
uma história concisa», ambos da autoria de Richard Hollis, a sua inclusão em di-
cionários de design e outros artigos e os convites para participar com recorrência 
em palestras e outras exposições. 

Foi esta bagagem intelectual e o domínio da prática gráfica que Fior trouxe para 
Portugal. Estas particularidades acabaram rapidamente por ser apreciadas, acei-
tes e fazer parte no repertório nacional e, mais tarde, por ser incorporadas no dis-
curso de alguns designers que lhe estiveram próximos ou que profissionalmente 
se cruzaram com ele, nomeadamente, na PRAXIS, no AR.CO e na Associação Por-
tuguesas de Designers, ou seja, continuaram no contexto português, – onde se veio 
a especializar no design para actividades culturais, e apesar do carácter apolítico 
da maioria dos seus projectos –, a ser para alguns designers manifestos teóricos 
e visuais.

Em Portugal, Robin teve também oportunidade de pôr em prática a sua retórica 
gráfica política, que funcionou no contexto nacional como um instrumento eficaz 
para contribuir para a exaltação do patriotismo e a participação activa no contex-
to imediatamente após o 25 de Abril de 1974. Nesse contexto de euforia, alguns 
dos seus cartazes perfilharam-se inclusivamente como um inestimável recurso 
sensorial para produzir a catarse colectiva necessária para catalisar a participação 
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do povo face a algumas questões políticas. Em sentido metafórico podemos dizer 
inclusivamente que este contribuiu para a então considerada “guerra dos carta-
zes,” que proliferavam em virtude de serem na altura entendidos como armas 
dialécticas – que representavam diferentes filosofias políticas e ideologias partidá-
rias –, para além das qualidades agitadoras e propagandísticas dos seus cartazes 
políticos, em particular os concebidos para o Centro de Informação e Documentação 
Anti-Colonial. 

Estas características fizeram com que Robin se demarcasse-se, imediatamente, no 
contexto português, onde a modernidade, aquando da sua chegada ao país, con-
tinuava a ser uma prática restrita a alguns designers mais inspirados, capazes de 
olhar além fronteiras. Tal poder-se-ia dever à inexistência de acreditação oficial 
da actividade de design em Portugal, e, consequentemente ao facto de não fazer 
parte da rotina dos designers nacionais o domínio de um corpo de conhecimentos 
que deveriam ser fundamentais para a sua prática de forma mais eficiente. Mui-
tos destes designers estavam ainda focalizados na ideia de design como forma e 
Fior veio anunciar novas perspectivas, que fizeram sentido também para alguns 
dos profissionais mais talentosos. Prova disso foram, como referido, os convites 
feitos a Robin, pela elite de então do design português, para ensinar e desenvol-
ver a imagem para o AR.CO, para participar em exposições colectivas relevantes, 
para se pronunciar através da escrita em diferentes plataformas literárias, e para 
o fazer ascender à participação na direcção da Associação Portuguesa de Designers, 
entre outras solicitações relevantes.

O facto de Robin ter sido integrado imediatamente à sua chegada a Portugal num 
grupo de design de características particulares, a PRAXIS, foi, também, uma cir-
cunstância feliz, uma vez que os profissionais que nela trabalhavam, tinham per-
feita consciência da importância e da necessidade de se especializarem na activi-
dade, de forma a conseguirem responder com mais e melhores conhecimentos à 
indústria e à emergência de uma sociedade mais complexa. Estes souberam ver 
em Fior uma espécie de mentor, uma vez que estruturava o seu design de acordo 
com pressupostos tácticos e estratégicos.

O seu repertório gráfico, a sua abordagem da tipografia, o seu estilo pessoal, que 
fizeram dele um verdadeiro autor gráfico, ajudaram também a elucidar alguns 
designers portugueses que trabalharam com ele ao longo do último quartel do 
século, que acreditam, tal como Margarida Oliveira, Jorge dos Reis ou a autora da 
tese, que com as suas posições teóricas contribuiu para tornar o estilo anacrónico 
vigente mais criativo e sustentado.
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Nos final dos anos 80 e princípios dos anos 90, novas formas rebeldes, emotivas 
e expressivas de trabalhar em design começaram também a emergir em Portu-
gal. Quanto mais subjectivas se tornavam estas práticas, mais Robin chamava a 
atenção, nos seus artigos, para a responsabilidade social do design, e se revoltava 
contra os perigos da cultura de consumo. Mesmo nas suas abordagens a novos 
procedimentos, nunca fez parte da sua lógica criativa o mimetismo que caracte-
rizava muito do design que se fazia à época.

Ao longo deste estudo monográfico, foi por vezes difícil, dado as características 
do design de Fior, separar a sua vida da sua obra, em virtude da forma como es-
tavam interligadas. No entanto, o objectivo foi construir uma narrativa em torno 
do design gráfico de Robin e analisar à luz desta construção teórica as fragilida-
des e potencialidade da sua obra que, com a maturidade, como o confirmaram o 
estudo da sua praxis e a análise atenta dos seus projectos, se aperfeiçoou. A sua 
própria capacidade para transformar e manipular as palavras, conceitos e ideias, 
também se tornou mais sofisticada, sobretudo a partir dos anos 80, apesar da sua 
estratégia de abordagem ser a mesma de sempre, e implicar a mesma manipula-
ção dos elementos gráficos. Uma particularidade dessa manipulação, é que não 
foi nunca feita em função de ideias prefiguradas, ou estruturas monolíticas, mas 
sim como uma espécie de matéria-prima cheia de potencial ideológico. 

Entre as conclusões que pudemos retirar da análise sistemática da sua obra, foi 
que explorou sempre o potencial da linguagem, como forma de comunicar, o que 
conferiu um carácter distinto à sua poética gráfica, constituindo, por isso mesmo, 
tanto em Inglaterra como em Portugal, uma espécie de forma de alfabetização na 
actividade do design gráfico, principalmente para aqueles que trabalharam com 
ele no seu atelier ou se cruzaram no seu trajecto como gráfico. Para estes, a sua 
praxis, era em si mesma, uma forma sistematizada de intervir em design. Assim, 
nos dois países onde operou, contribuiu, com os seus projectos, para tornar a pro-
dução gráfica autóctone, mais interventiva e mais motivada pelas considerações 
conceptuais.

Uma prova eloquente da sua importância enquanto designer autor, cujo valor 
transcendeu as fronteiras de Inglaterra e Portugal, foi a atenção conferida à sua 
praxis e ideias, que foram colocadas diversas vezes a par das melhores do mundo. 

A sua filosofia gráfica e a noção de que o designer desempenha uma importante 
função na transformação do curso social da vida continua - apesar do paradigma 
do design se estar substancialmente a alterar -, a representar no contexto global, 
uma forma universal e eficiente de operar em design. Além de que acreditamos 
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que a construção de um pensamento e de uma obra que nasceu de um estilo de 
vida, conseguiu destacar Fior em ambos os países em que viveu, e que os seus 
50 anos ao serviço do design gráfico não podiam ter produzido melhores frutos. 

De lamentar foi o facto de pouco antes da tese estar concluída, termos ficado 
privados da presença, ideias e visão de Robin, que, no entender da autora da 
tese, foi mais do que um designer e um amigo, foi uma espécie de mentor. Es-
tamos ainda convictos que Fior inventou uma forma que transcender os clichés 
conceptuais, que caracterizam muito do trabalho corrente, ajudando, com a sua 
abordagem da tipografia e o seu grafismo em geral, a estabelecer as necessidades 
do design gráfico do futuro.
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Glossário de Termos

A

ALTO-CONTRASTE · Processo de representa-
ção gráfica ou fotográfica com ausência 
de MEIOS-TONS.

ALTO RELEVO (IMPRESSÃO) · Impressão ou 
gravura cujas figuras se destacam do fun-
do. 

ARTE FINAL · Representação gráfica que serve 
de original à reprodução  seriada.

ALTURA-X · Altura das letras minúsculas de 
uma família tipográfica (altura da letra x 
minúscula, isto é, das letras em CAIXA 
BAIXA sem ascendentes e descendentes).

B

BREAFING · Conjunto de informações para 
o desenvolvimento de um trabalho, ge-
ralmente utilizadas em áreas como ad-
ministração e por profissionais da co-
municação, como relações públicas e 
publicitários. O briefing cria um roteiro de 
acção para ir ao encontro da solução que 
o cliente procura, digamos que é um ma-
peamento do problema com o objectivo 
de após ter ideias criar soluções.

BROCHURA · Livro de capa mole composto 
por poucos CADERNOS.

C

CADERNOS · Conjuntos de folhas ordenadas, 
dobradas e cosidas, cujo conjunto consti-
tui o miolo do livro. Grupo de páginas, 
cujo número deriva da dobragem do for-
mato de impressão. Um caderno pode 
conter 4, 8, 16 ou 32 páginas, dependendo 
do formato da publicação.

CAIXA ALTA/CAIXA BAIXA · Designação 
porque são conhecidos nas fontes (con-
junto de letras de uma família) os TIPOS, 
maiúsculos e minúsculos, em TIPOGRA-
FIA. Esta denominação tem origem na 

colocação dos tipos nas CAIXAS DE TI-
POS onde se guardava a tipografia de 
metal: a parte superior da caixa continha 
as maiúsculas e a parte baixa da caixa as 
minúsculas, a numeração, sinais de pon-
tuação e material de enchimento de espa-
ços e de ENTRELINHAS.

CAIXAS DE TIPOS · Bandejas de madeira ou 
metal divididas em compartimentos (cai-
xotins) de diversos tamanhos, nos quais 
eram distribuídos os diferentes caracteres 
de uma fonte.

CANCEllAREsCA CoRsIvA · Um estilo de 
caligrafia cursiva decorativa, que teve a 
sua origem no Vaticano no séc. XV. Era a 
escrita do calígrafo e impressor Ludovico 
degli Arrighi, nas primeiras décadas do 
séc. XVI. 

COMPOSIÇÃO MANUAL · Acto de colocar 
manualmente os tipos de letra lado o lado 
para formar os textos para impressão, 
mecanizado no final do séc. XIX. 

COPIÓGRAFO · Utensílio, cuja parte princi-
pal é uma pasta de gelatina ou substân-
cia análoga, sobre a qual se estampa um 
manuscrito, de que se extraem mecanica-
mente muitos exemplares.

CORPO DA LETRA · No que dizia respeito aos 
tipos fundidos, o corpo correspondia à 
medida do próprio bloco de metal tipo-
gráfico a partir do qual se projectava o es-
pelho da imagem esculpida da letra. Em 
relação aos tipos digitais, corresponde à 
face rectangular do bloco de metal onde 
a letra seria montada se fosse um relevo 
metálico tridimensional em vez de uma 
imagem ou de um bitmap bidimensional. 
Nesta caso específico, o corpo constitui 
uma simulação útil para redimensionar e 
espacejar os tipos.

CORTANTE/VINCO · É a utilização de aca-
bamentos especiais de corte e vinco nos 
materiais impressos.  
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D

DÍGRAFO · Ocorre quando duas letras são 
usadas para representar um único fone-
ma. 

DIRECTOR DE ARTE · Agente que dirige e su-
pervisiona a parte gráfica e tipográfica de 
uma publicação e de materiais propagan-
dísticos ou publicitários.

E

ENTRELINHA · Na tipografia metálica, a en-
trelinha era produzida através da utiliza-
ção de uma tira de metal amolecido, que 
podia ser de chumbo ou de bronze. Ac-
tualmente, o termo refere-se à distância 
entre a linha de base de uma linha texto 
e a da linha de texto seguinte. A entreli-
nha pode ser negativa, isto é, menor que 
o corpo do tipo utilizado. Um texto com-
posto em 16/14, por exemplo, tem entre-
linha negativa.

ESTACIONÁRIO · Identidade gráfica de uma 
empresa em papel e/ou em formato di-
gital. O estacionário inclui papel de carta, 
envelopes, cartões de visita, memoran-
dos, papel timbrado, material de escritó-
rio e qualquer outra forma que a empresa 
utilize para publicitar a sua marca.

F

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA · É um conjunto de 
fontes tipográficas com as mesmas ca-
racterísticas estilísticas fundamentais, 
porém apresentadas com variações de es-
pessura, largura, altura, inclinação e ou-
tros detalhes. Algumas destas variações 
são mais frequentes nas famílias tipográ-
ficas e recebem nomes que se tornaram 
conhecidos pelo público em geral, tais 
como, BOLD (negrito), LIGHT (claro), 
REGULAR (normal), ITÁLICO (cursivo), 
VERSALETE, entre outros.

FILETES · Traços utilizados nos trabalhos tipo-
gráficos, para limitar a zona ocupada por 

um texto ou a área de um foto. A origem 
do nome (do francês filet) vem da tipogra-
fia de chumbo. Usa-se normalmente entre 
as medidas de 2 a 24 PONTOS.

FORMATO (DE JORNAL) BRoADsHEET · 
Formato de jornal de larga dimensão (74,9 
x 59,7 cm) que, por influência da escola 
britânica de jornalismo, e por oposição ao 
formato tabloide (43,0 × 28,0 cm), está as-
sociado ao jornalismo de referência.

FOTOCOMPOSIÇÃO · Processo de composi-
ção (de textos) a frio que utiliza técnicas 
fotográficas ou electrónicas e que traba-
lha com letras gravadas em filme ou su-
porte magnético. Hoje a fotocomposição 
está extinta, devido ao Desktop Publishing. 
Esta viragem radical, que transplantou a 
tecnologia para os computadores, desem-
pregou milhares de compositores e ope-
radores.

FOTOMONTAGEM · Sobreposição ou combi-
nação de fotografias ou negativos para se 
obter determinado efeito ou arranjo foto-
gráfico. Montagem de fotografias.

G

GRAFFITI · É o nome dado às inscrições feitas 
em paredes, que tem a sua origem no Im-
pério Romano.

GRELHA (TIPOGRÁFICA) · Estrutura base de 
uma página gráfica. Marca a largura das 
colunas, separadas pelas goteiras, delimi-
tadas pelos pé e topo de página, abaixo e 
acima da mancha de texto, e pelas mar-
gens, esquerda e direita. Pode conter a 
indicação do lugar de cabeças de página, 
espaços reservados para títulos e núme-
ros de página, ou outras indicações que se 
determinem como indispensáveis, para 
que, na continuidade, as páginas de uma 
publicação mantenham coerência visual.
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H

HEADlINE · Título, cabeçalho, intitular, MAN-
CHETE.  

I

IMPRESSÃO A DUAS CORES (BICROMIA) 
· Processo de impressão onde se usam 
duas cores directas. Habitualmente uma 
delas é o preto. (verdadeiras) – São feitas 
a partir de um processo de selecção onde 
os valores cromáticos de cada cor corres-
pondem a diferentes tonalidades. (falsas) 
– São feitas com uma impressão numa 
das cores (como se fosse o original) e a 
outra cor é uma superfície cheia ou com 
TRAMA, aplicada de forma regular, na 
outra cor.

IMPRESSÃO A QUATRO CORES (QUADRI-
COMIA) · Processo de impressão onde, 
a partir das quatro cores básicas (cyan, 
magenta, amarelo e preto), são geradas as 
outras cores do espectro visível.

IMPRESSÃO OFFSET · Processo de impressão 
planográfico e indirecto onde a tinta pas-
sa por um cilindro intermediário antes de 
atingir a superfície. Este tornou-se o mé-
todo principal na impressão de grandes 
tiragens.  

IMPRESSÃO QUENTE · Processo de gravura 
chamado de impressão quente no qual o 
seu autor, H.N.Werkman, imprimia repe-
tidos elementos de design, sem o uso de 
uma máquina de impressão. 

INCUNÁBULOS · O conjunto de impressos 
que saíram dos prelos antes do ano de 
1500. A palavra incunábulo tem a sua ori-
gem na expressão latina in cuna (berço), 
significando livros do berço da tipografia.

ITÁLICO/CURSIVO · Fontes cursivas cujo 
desenho das letras minúsculas se baseia 
nas formas manuscritas. Devido à influ-
ência da caligrafia estes tipos inclinam-se 
ligeiramente para a direita, e , em virtude 

de  tal, a forma das letras difere dos TI-
POS ROMANOS.

L

LAUDA · Cada lado de uma folha de papel. 
Expressão utilizada para identificar as 
dobragens num material impresso.

lAYoUT · Projecto de paginação. Diagrama-
ção, maqueta, concepção que mostra as 
cores e o formato de qualquer peça grá-
fica. Composição gráfica, arranjo dos ele-
mentos integrados numa paginação, num 
cartaz, numa brochura, entre outros.

LEITURABILIDADE · Trata-se da legibilidade 
de uma fonte quando utilizada em texto 
corrido.

lETRAsET · Caracteres tipográficos e/ou de-
senhos transferíveis contidos em páginas 
de papel translúcido.

lETTERING · Letras desenhadas, pintadas ou 
esculpidas manualmente.

LINOTYPE · Composição mecânica semiau-
tomática, com máquinas de composição 
Linotype. Foi a tecnologia mais adoptada 
na indústria de composição de jornais e 
revistas desde o final do séc. XIX até aos 
anos 60 e 70, altura em que foi substituída 
pela fOTOCOMPOSIçãO. 

LOGÓTIPO · A origem do nome está na desig-
nação que se dava no séc. XVIII a reuni-
ões de caracteres que formavam sílabas 
frequentes e que eram fundidos em con-
junto para facilitar a composição manu-
al. É a assinatura institucional de uma 
empresa referindo-se à forma particular 
como o nome de uma marca é represen-
tado graficamente, quer seja pela escolha 
de um desenho associado à marca ou de 
uma tipografia específica.

LOMBADA · Parte da encadernação de uma 
publicação onde as folhas ou CADER-
NOS são unidos com cola, fio ou arame. 
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Designa também a altura formada pelo 
corpo de papel de uma publicação.

M

MANCHA (TEXTO) · Zonas de trabalho numa 
página gráfica ou tipográfica. É o espa-
ço que se determina como sendo aquele 
onde se colocam as colunas de texto, as 
imagens, e todos os elementos gráficos 
que compõem a página de uma publica-
ção.

MANCHETE · Título principal, com letras em 
CORPOS grandes na primeira página de 
um jornal. Título de notícia, de um jornal 
ou  uma revista, em letras maiores que o 
texto corrido.

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS · Estabe-
lece e restringe as normas para a utiliza-
ção da identidade visual de uma empre-
sa – tipos de letras, cores, utilizações em 
vários suportes, entre outros.

MEIOS TONS · Resultado do processo de re-
produzir tipograficamente um objecto 
gráfico, utilizando tramas de pontos, de 
forma a representar, mais fidedignamen-
te, as zonas claras, as zonas escuras e as 
de tonalidades intermédias.

MIOLO · Designação do conjunto de folhas 
protegidas pela capa.

MONOCROMIA · Impressão a uma só cor, 
que pode implicar a utilização de MEIOS 
TONS.

MONOTYPE · Máquina de compor mecânica 
que fundia os tipos um a um. Tal como 
a LINOTYPE foi substituída pela FOTO-
COMPOSIçãO.

O

OUTDOOR · É a designação de um meio publi-
citário de exterior, colocado em locais de 
grande visibilidade, como à beira de estra-
das e nos edifícios das cidades. A palavra 
é de origem inglesa, e nesse contexto tem 
um sentido diferente de em português.

OZALIDE · Prova positiva tirada num papel 
sensibilizado com a ajuda de compostos 
diazóicos.

P

PANFLETO/FOLHETO · É um meio de divul-
gação de uma ideia, produto ou marca, 
feito de papel e de fácil maneabilidade. 
Em virtude do seu baixo custo é muito 
utilizado para atingir grandes públicos 
em pouco tempo.

PAPEL CoUCHÉ · Tipo de papel que contém 
gesso na sua massa, com textura muito 
fina e bastante brilhante.

PAPEL KRAFT · É um tipo de papel forte, feito 
com polpa tratada com sulfato, próprio 
para embalagens e para a fabricação de 
sacos de compras. 

PAPEL vERGÉ · É um tipo de papel mais rígi-
do e grosso que o PAPEL SULFITE, po-
rém mais macio e fino que a cartolina. A 
sua textura é levemente rugosa e torna-o 
ideal para desenhos feitos a lápis, grafi-
te ou coloridos. O papel vergé é também 
usado para a confecção de convites de ca-
samento. 

PAPEL SULFITE · Também chamado de aper-
gaminhado, é o tipo de papel branco 
comum, utilizado em impressoras e fo-
tocopiadoras. Pode ter várias cores e ta-
manhos, sendo o mais comum e conheci-
do o A4 (21 cm x 29,7 cm) branco. O seu 
nome deve-se à adição de sulfito de sódio 
na sua fabricação.

PhOTON · Foi uma das primeiras fotocom-
positoras introduzidas no mercado, cujo 
sistema se baseava no trabalho de dois 
engenheiros franceses, Rene Higonnet 
(1902-1983) e Louis Moyroud (1914-2010). 

PONTO · Unidade de medida tipográfica. Uti-
liza-se na medição de tipos (CORPO), en-
trelinhas e espessuras de filetes.
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PORTEFÓLIO · Termo vindo do inglês e que 
tem uma importância muito grande para 
profissionais com necessidade de mostrar 
além do seu currículo. O portefólio agre-
ga valor para o indivíduo e normalmen-
te é iniciado durante a vida académica, 
principalmente para profissionais da área 
da comunicação.

PRENSA ADANA · Prensas de impressão ti-
pográfica, manufacturadas entre 1922 e 
1999, em Twickenham, Inglaterra, pela 
Adana Printing Machines.

PRENSA AlBIoN · Faz parte das primeiras 
prensas manuais em ferro e foi original-
mente manufacturada em Londres por 
Richard Whittaker, por volta de 1820.

PRENSA hEIDELBERG PLATEN · É uma 
PRENSA TIPOGRÁFICA plana da heidel-
berg. 

PRENSA TIPOGRÁFICA · criada para impri-
mir com caracteres móveis sobre papel, a 
partir da invenção da qual a escrita pas-
sou a ficar duradouramente fixada em le-
tras de chumbo. 

R

 ROTOGRAVURA (IMPRESSÃO) · Processo de 
impressão directo que emprega uma ma-
triz cilíndrica em baixo relevo. O cilindro 
é imerso em tinta, o excesso raspado por 
uma lâmina e a imagem transferida para 
o substrato. O sistema de rotogravura é 
indicado para impressão de grandes tira-
gens em alta velocidade, com a vantagem 
de se obter impressão de qualidade sobre 
suportes menos nobres. 

S

SIGLA/ACRÓNIMO · Sequência formada pe-
las letras ou sílabas iniciais de palavras 
que constituem uma expressão.

SPREAD · Consiste nas páginas par e ímpar, 

opostas uma à outra, de um livro, uma re-
vista, entre outros.

T

TIPOFOTO · Termo da autoria do designer 
gráfico Lásló Moholy-Nagy, que o adop-
tou em 1925, para designar aquilo que ele 
considerava ser a necessária e eficiente 
combinação entre a tipografia e a foto-
grafia, de modo a criar objectos únicos de 
design gráfico.

TIPOGRAFIA ROTATIVA · Processo de im-
pressão relevográfico onde a matriz é ci-
líndrica.

TIPOGRAFIA · É a arte e a técnica de compor 
tipos de modo a tornar a linguagem vi-
sível, através da sua passagem a um su-
porte. O arranjo ou composição de tipos 
envolve a selecção dos tipos de letra, do 
seu tamanho, da sua entrelinha, e o ajus-
tamento do espaço entre os vários pares 
de letras.

TIPÓGRAFO/COMPOSITOR · Alguém com 
conhecimentos especializados sobre tipos 
de letra – quer se trate ou não dos actuais 
designers de tipos – e sobre todo o vasto 
campo da tipografia. O tipógrafo era al-
guém que escolhia os tipos para imprimir 
os livros e outros materiais que depois ele 
próprio, ou um compositor, compunha 
de acordo com as suas especificações so-
bre estilo, arranjo e aparência das letras 
numa página impressa.

TIPOS/CARACTERES TIPOGRÁFICOS· Cada 
um dos caracteres tipográficos. Unida-
des tipográficas. A palavra é herança da 
tipografia de unidades móveis de metal. 
Actualmente, arquivo de computador 
que possui a descrição matemática de um 
determinado tipo de letra. A partir des-
ta descrição matemática o computador 
pode redimensionar esse tipo para qual-
quer tamanho imaginável. 
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TIPOS COM SERIFAS · A existência ou não 
de serifas nas fontes, constitui a grande 
divisão do desenho dos caracteres tipo-
gráficos. A serifa é a terminação da haste 
vertical de algumas letras que podem em 
alguns casos remeter para o que seria o 
desenho da letra manuscrita.

TIPOS DE MADEIRA · Constituem uma alter-
nativa aos tipos de metal e têm a parti-
cularidade de ser mais versáteis e de po-
derem ser impressos em tamanhos muito 
grandes.

TIPOS DE METAL · Refere-se aos tipos (de me-
tal) produzidos para composição manual 
e mecânica, para impressão tipográfica. 
São feitos a partir de uma liga metálica, 
de chumbo, estanho e antimónio.

TIPOS DISPLAY · Fontes que são geralmente 
mais largas que as fontes de texto e que 
dão uma distinta personalidade a um 
material impresso, como por exemplo a 
Avant Garde.

TIPOS EGÍPCIOS/slAB sERIF · Uma catego-
ria de tipos criada em 1815, robusta e de 
serifas rectangulares.

TIPOS ESTILO ANTIGO · Os tipos Estilo Anti-
go (referidos também como Humanistas) 
baseiam-se nas formas de letras manus-
critas dos escribas e apareceram no final 
do séc. XV. Caracterizam-se pelas serifas 
inclinadas, pela tensão diagonal e por um 
contraste ligeiro ao longo do traço da le-
tra, ao contrário dos TIPOS MODERNOS 
caracterizados por um contraste violento 
entre os traços grossos e finos da letra.  

TIPOS EXTRA-BOLD/LIGHT · Uma fonte 
vem com vários pesos, variando, por 
exemplo entre o ultra-light (ultra-claro) e o 
extra-bold (extra-negrito) ou black (negro). 
O primeiro corresponde à versão menos 
pesada de uma fonte e os últimos cons-
tituem às versões de maior peso de uma 
fonte.

TIPOS GROTESQUE · Termo que designa ge-
nericamente a letra sem serifa, podendo 
ter a mesma espessura em todo o seu de-
senho ou variar nas zonas em que a letra 
é curva ou no encontro entre traços verti-
cais e oblíquos.

TIPOS MODERNOS · Termo que designa a 
categoria de tipos caracterizados por um 
grande contraste entre os traços finos e 
grossos, e de mais difícil leitura. Incluem-
-se nesta categoria tipos que apareceram 
no final do séc. XVIII, como o Bodoni.

TIPOS NEo-GRoTEsQUE · Tipos sem serifas, 
também apelidados de sem serifas de 
transição em virtude das suas caracterís-
ticas se situarem entre as fontes sem se-
rifas geométricas e as fontes sem serifas 
humanistas. Uma fonte que se situa den-
tro desta categoria de tipos é a helvetica.

TIPOS ROMANOS · Termo que designa gene-
ricamente a letra com serifas, podendo ter 
várias espessuras no seu desenho. Tam-
bém é utilizado para qualificar o caracter 
normal, de eixo vertical, por oposição à 
sua versão em itálico.

TIPOS VITORIANOS · Tipos elaborados que se 
enquadravam no gosto pela complexida-
de ornamental que caracterizava o perío-
do Vitoriano. Incluíam-se nesta categoria 
os tipos EXTRA-BOLD, EGÍPCIOS e cer-
tas fontes decorativas.

TIRAGEM · Número de exemplares de uma 
mesma edição.

TITULEIRA · Conjunto de tipos de letra esco-
lhidos e utilizados em títulos, ante-títulos 
e pós-títulos, de CORPO 14 ou maior, 
numa publicação.

V

VERSALETES · Caracteres com a configuração 
das letras em CAIxA ALTA, com o tama-
nho (da altura-x) das letras em caixa bai-
xa.
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X

XILOGRAVURA · Técnica de gravura na qual 
se utiliza a madeira como matriz, possibi-
litando a reprodução da imagem gravada 
sobre papel ou outro suporte adequado. 
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Glossário de Fontes
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Glossário de Fontes

A

AKZIDENZ  GROTESK · Tipo sem serifas edi-
tado pela fundição Berthold, em Berlim, 
em 1898. Como aconteceu com muitos 
destes tipos (sem serifas) produzidos no 
séc. XIX, o seu desenhador é desconheci-
do. É a ancestral imediata da fRANkLIN 
GOTHIC (1903), de Morris Benton (1872-
1948),  da HELvETICA, lançada pela fun-
dição Haas em 1957 e da na UNIVERS de 
Adrian Frutiger (n. 1928). Foi a primeira 
fonte a ser amplamente usada, em parti-
cular, na Alemanha e na Suíça. Era tam-
bém apelidada de Standard, e parece estar 
a recuperar notoriedade.

B

BODONI · Tipo criado por Giambattista Bo-
doni (1740-1813), de Parma, um dos mais 
prolíficos designers de tipos Modernos, 
aproximadamente em 1787. As suas ca-
racterísticas são, serifas finas e abruptas, 
terminais redondos, eixo vertical, abertu-
ra pequena, alto contraste e modulação 
exagerada, as mesmas que caracterizam 
os tipos de Firmin Didot (1730-1804), os 
primeiros tipos Modernos (ou Didones, 
como também se chamam) que se conhe-
cem. A Bodoni da International Typeface 
Corporation, digitalizada em 1994-95 sob 
a direcção de Summer Stone, encontra-
-se entre os melhores revivalismos desta 
fonte, tal como as desenhadas por Louis 
Hoell para a fundição Bauer de Frankfurt 
em 1924 e a versão da Berthold Foundry, 
produzida em 1930. Ambas estão dispo-
níveis em formato digital.

C

CASLON · Tipo com serifas (Estilo Antigo tar-
dio) da autoria de William Caslon (1692-
1766), que desenhou e gravou um grande 
número de fontes romanas, itálicas e não-

-latinas entre 1720 e o ano da sua morte, 
1766. Caslon foi o primeiro grande produ-
tor de tipos inglês e sua obra é sinonimo 
de qualidade. A Adobe Caslon, desenhada 
por Carol Towmbly (n. 1959) em 1989, é 
um bom revivalismo, além de estar equi-
pada não apenas com algarismos de texto 
e versaletes, mas com ornamentos e ou-
tros acessórios antigos.

CLARENDON · Tipo desenhado por Robert 
Besley para a Fann Street Foundry, em In-
glaterra, em 1845. É um tipo robusto com 
serifa rectangular, cujo nome passou ime-
diatamente a designar um sub-grupo de 
fontes Egípcias ou Slab-serif, com alguma 
diferenciação no contraste ao longo do 
traço da letra. É uma fonte adequada tan-
to para texto como tipo display, e uma boa 
escolha quando se imprime em papéis 
com pouca qualidade, como em papel de 
jornal.

COMPACTA · Tipo sem serifas condensado de-
senhado pelo designer de tipos Frederick 
Lambert, em 1963. Foi desenhado para a 
letraset, para a qual o autor da fonte tra-
balhou durante algum tempo.

COOPER BLACK · Tipo de inspiração Estilo 
Antigo, bastante pesado, desenhado por 
Oswald Bruce Cooper (1879-1940) em 
1921 e lançado pela fundição Barnhart Bro-
thers & Spindler, em 1922. Foi desenhado 
como a versão extra-bold da Cooper Old 
Style, e tem sido relativamente copiado.

D

DAX · Tipo sem serifas desenhado por Hans 
Reichel (1949-2011), e lançado pela Font 
Font em 1995. O objectivo de Reichel era 
combinar a clareza de uma futura con-
densada com uma aparência mais huma-
nista. É um tipo legível e intemporal.

F

FRANKLIN GOTHIC · Tipo da autoria de 
Morris Fuller Benton, lançado pela Ame-
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rican Type Founders (ATF), em 1905. É um 
tipo sem serifas extra-bold, que lembra 
vagamente o design dos tipos grotesque 
do séc. XIX. Foi profusamente utilizado 
em publicidade e nos cabeçalhos e títulos 
de jornais, e continua a ser uma fonte bas-
tante usada.

FUTURA · Tipo sem serifas geométrico, dese-
nhado pelo designer alemão Paul Ren-
ner (1878-1956), e lançado pela fundição 
Bauer de Frankfurt em 1927. Foi dos pri-
meiros e permanece o melhor de todos os 
tipos sem serifas geométricos. Inúmeras 
cópias desta fonte foram produzidas ao 
longo do séc. XX, com diversos nomes, 
em metal, filme e em formato digital. 

G

GARAMOND · Tipos com serifas Estilo Anti-
go criados por Claude Garamond (1490-
1561), por volta de 1530. Apesar destes ti-
pos serem inspirados no tipo desenhado 
para Aldus Manutius (1450-1515), para 
o livro De Aetna, têm um maior contras-
te ao longo do traço da letra e são mais 
harmoniosos. Durante o séc. XX, foram 
produzidos revivalismos da Garamond, 
por quase todos os fabricantes de tipos, 
incluindo a American Type Founders (o 
primeiro), a Monotype, a Linotype (como 
Granjon), a Berthold, a Stempel, a Interna-
tional Typeface Corporation. Actualmente, 
várias famílias tipográficas inspiradas 
nos tipos Garamond estão disponíveis 
em formato digital. 

GILL SANS · Tipo desenhado por Eric Gill 
(1882-1940) e lançado pela Monotype em 
1927. É uma fonte sem serifas humanista, 
inspirada na fonte JOHNSTON SANS, de 
Edward Johnston, e foi feita a pedido de 
Stanley Morison, tal como a PERPETUA. 

GROTESQUE 215 & 216 · A Monotype, em In-
glaterra foi responsável pela produção 
de uma vasta selecção de tipos Grotesque, 

incluindo a Grotesque 215 & 216, que cor-
respondem respectivamente às variações 
regular e bold da mesma fonte. Todos es-
tes tipos seguiam o design tradicional das 
fontes Grotesque produzidas no séc. XIX, 
e foram completamente eclipsados pela 
chegada dos tipos UNIVERS, HELVETI-
CA, e outros produzidas nos anos 50.

GRUPO LEGIBILIDADE · Conjunto de fontes 
lançadas pela Linotype, nos anos 20 e 30, 
desenhadas de acordo com especificações 
que salvaguardavam a garantia de rigor 
e qualidade quando se imprimia em ti-
pografia jornais (destas faziam parte a 
IONIC [1925], a Excelsior [1931], a Para-
gon [1935], a Opticon [1935-6] e a Corona 
[1941]).

H

HELVETICA · Tipo desenhado em 1957 por 
Max Miedinger e inicialmente apelidado 
de Neue haas Grotesk. Foi produzido para 
o visionário Eduard Hoffmann, que esta-
beleceu a fundição a Haas, e foi um dos 
maiores sucessos comerciais do design de 
fontes no séc. XX. É um tipo sem serifas, 
com uma altura-x generosa, ascendentes 
e descendentes curtas e sem excentrici-
dades. Durante os anos 60 e os anos 70, 
foi o tipo mais profusamente utilizado 
pelo movimento tipográfico suíço, que foi 
extremamente influente no mundo. Para 
alguns foi mesmo apelidado de tipo sem 
personalidade, e o seu sucesso entre os 
protagonistas deste estilo deveu-se a esse 
facto. Como todos os tipos sem serifas 
modernos tem uma família com muitos 
pesos e estilos. Nos anos 80, a Linotype 
introduziu a Neue helvetica, uma versão 
modernizada da fonte, com um maior nú-
mero de variações, incluindo ultra-light.

IMPRINT · Tipo serifado, produzido pela Mo-
notype em 1912, tendo como ponto de 
partida a fonte CASLON, mas com maior 
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altura-x. Foi encomendado pelo jornal de 
impressão inglês «The Imprint» e lançado 
em 1913. Foi um sucesso e o primeiro tipo 
a ser produzido exclusivamente para a 
composição mecânica. Está disponível 
actualmente em formato digital.

IONIC · Tipo serifado, com grande altura-
-x, desenhado por Chauncey H. Griffith 
(1879-1956) e lançado pela Linotype em 
1925. Faz parte das letras incluídas no 
chamado GRUPO LEGIBILIDADE.

J

JOHNSTON SANS · Tipo não serifado huma-
nista desenhado por Edward Johnston 
(1872-1944) para a identidade corpora-
tiva do Metro de Londres, em 1916. Foi 
desenhado a pedido de Frank Pick (1878-
1941), então gestor comercial desta em-
presa. Este tipo influenciou grandemente 
Eric Gill, na concepção da sua fonte GILL 
SANS. O tipo de Johnston foi redesenha-
do em 1979 por Eiichi Kono, da agência 
Bank & Miles, e foi rebaptizado New Johns-
ton, uma variante do tipo original utiliza-
da actualmente pelo Metro de Londres

M

META · Tipo sem serifas de construção mista, 
entre humanístico e neo-grotesco. Foi de-
senhado pelo artista gráfico alemão Erik 
Spiekermann (n. 1947), um dos fundado-
res da fundição digital FontShop Interna-
tional, em 1984.

N

NEWS GOTHIC · Tipo desenhado por Morris 
Fuller Benton para a American Type Foun-
ders, em 1908. É essencialmente uma ver-
são medium da FRANKLIN GOTHIC.

P

PERPETUA · Tipo serifado, que retém as ca-
racterísticas das letras gravadas na pedra, 
bem como as características das fontes Es-

tilo Antigo, desenhado pelo escultor e de-
signer de tipos inglês, Eric Gill, em 1925. 
Foi desenhado, a pedido de Stanley Mori-
son, para a Monotype, e foi a primeira fon-
te original produzida sob a direcção deste 
tipógrafo. A sua primeira versão cursiva 
foi produzida mais tarde e chamada de 
Felicity, mas seria redesenhada por Gill e 
relançada como Perpetua italic. 

PLANTIN · Fonte serifada, cujas formas se ba-
seiam num tipo produzido no séc. XVI 
por Robert Granjon, para Christophe 
Plantin (1520-1589). Foi produzido em 
1913, sob a direcção de Frank Hinman 
Pierpont (1860-1937), pela Monotype Cor-
poration. Influenciou a criação do TIMES 
NEW ROMAN nos anos 30.

PROFIL · Tipo com sombra e contorno forte-
mente acentuados, desenhado para metal 
pelos irmãos Eugen e Max Lenz, em 1946. 
Foi criado para Eduard Hoffmann da fun-
dição suíça Haas, e mais tarde digitaliza-
do pela Bistream e renomeado Decorated 
035.

T

TIMES NEW ROMAN · Tipo desenhado 
em 1932 pelo historiador de tipografia 
Stanley Morison, com o apoio de Victor 
Lardent (1905-1968), para o jornal «The 
Times», em Londres. Este mantém as ca-
racterísticas das fontes Estilo Antigo, no-
meadamente a tensão oblíqua e as serifas 
inclinadas, e ficou disponível para uso 
geral no ano seguinte a ter sido adopta-
do pelo jornal. Morison, na produção do 
tipo, tomou como modelo a fonte PLA-
TIN. Em virtude da sua variação de pesos 
e estilos, este tornou-se a primeira escolha 
quando se utiliza texto corrido, e o tipo 
comercialmente mais bem sucedido de 
todos os tempos. 
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U

UNIVERS · Tipo sem serifas que estabeleceu o 
seu designer suíço, Adrian Frutiger, em 
matéria de design de tipos. A Univers foi 
lançada em 1957 pela Deberny & Peignot 
e é composta por 21 variações e pesos, 
desde o ultra-light condensed ao extra-black 
extended. A maior parte dos pesos tem 
uma variação itálica, e a fonte é caracteri-
zada por um ligeiro contraste ao longo da 
espessura do traço da letra e pelas ascen-
dentes e descendentes curtas.

W

WALBAUM · Tipo desenhado no princípio do 
séc. XIX pelo alemão Justus Erich Wal-
baum (1768-1837). No desenho desta fon-
te, o autor inspirou-se nos tipos Moder-
nos de Bodoni e Firmin Didot. Apesar dos 
caracteres serem mais abertos do que nas 
fontes Modernas destes designers, o re-
sultado final era igualmente harmonioso.
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Escreve o artigo
Under the counter
culture na revista
Design

Redesenha
o jornal Peace News
(1961-62)

Faz uma pequena incursão
no design das capas
da revista New Society,
a pedido de Hollis

Trabalha
para a EMI
Records e outras
empresas

Começa a trabalhar
para a cultura,
o comércio
e a indústria
(1960-69)

Trabalha com Edward
Wright,no design gráfico
a exposição 54-64
Painting & Sculpture
of a Decade (FCG)

Na LSP
conhece Richard
Hollis, de quem se
tornou grande amigo

Começa
a ensinar na London
School of Printing
(1958-64)

Desenha
a brochura
Break-through
para Stuart Hall

Começa
a fazer o design
da revista Internacional
Socialism (1958-65)

Faz o design
do jornal Cab News
(1958-59)

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Nasce Robin Fior
a 27 de Janeiro
em Londres

Com a guerra
iminente a família
de Robin muda-se
para Bletchley

A família
de Robin muda-se
para Harefield
onde fica até 1957

Faz a primária
na escola privada
Parents National
Educational Union
(PNEU) (1941-44)

Faz a escola
preparatória
na escola privada
 de St. Martin’s
(1944-48)

Faz a secundária
em Harrow
(1948-53)

Em Harrow
concebe o seu
primeiro projecto
gráfico, a revista
Broadsheet

Recebe o prémio
Cholmondeley
pelos seus dotes
na caligrafia itálica

Frequenta
Literatura
e Língua Inglesa
em Oxford
(1953-54)

Começa a frequentar
o Café Torino
onde conhece
Edward Wright,
Anthony Froshaug,
Germano Facetti
e Joseph Rykwert

Começa a militar
no Labour Party,
onde será candidato
às eleições em Uxbridge,
em 1955 e 1956.
A última das quais
não ganhou por pouco

Frequenta as aulas
de tipografia de
Edward Wright
na Central School
of Arts & Crafts

Começa
a trabalhar
com Desmond
Jeffery

Conhece Michael
Kidron, que
o introduz na doutrina
marxista

Ingressa
na New Left,
onde conhece Stuart Hall
para quem produz
os seus primeiros panfletos

Redesenha
o jornal
Socialist Review
(1958-59)

Muda-se para
Londres, onde
aluga a sua
primeira casa

Envolve-se
no Comité dos 100
para quem produz
materiais gráficos
(1960-65)

Desenha
o desdobrável
de apresentação
da New Left Review

Envolve-se
na CND para quem
produz materiais
gráficos (1958-60)

Faz o design
do cartaz POLARIS
NO para o Comité
dos 100

Faz o design
do cartaz Call
to action para
o Comité dos 100

Design do livro
Anatomy
of a sacred cow
(para a CND)

Desenha folheto
de lançamento
do Comité dos 100

Trabalha para
outras organizações
pacifistas

Participa
na exposição
dos Recontres
de Lure

Faz desdobráveis
e anúncios
para a Becker
/Bewoid

Trabalha
para a Embaixada
Americana

Participa
na primeira mostra
da D&AD

Participa
na exposição
Typography
in Britain Today

Faz desdobráveis
e anúncios
para a Becker
/Krofta

Participa
na mostra
da D&AD

Ensina
na Chelsea School
of Art (1964-66)

Co-signatário
do Manifesto
First Things First
de Ken Garland

Redesenha
a folha de rosto
do jornal
New Statesman

Funda a RFDO
(Robin Fior
Design Office)

Design
do livro Foreign
investments in India,
para Michael Kidron

Participa
na mostra
da D&AD

Trabalha para
Matthews Holdings/
Matthews Vintners

Trabalha para
Matthews Holdings/
Tuck

Trabalha para
a Heating
& Ventilating
Contractors’

Trabalha para
Mies van der Rohe
(cartaz e exposição
para Maison House
Square and Tower)

Trabalha para
a Star Holdings

Rótulo
para a Becker
/Dimol

Faz o design
do jornal
Black Dwarf

Redesenha
as páginas
de artigos de fundo
do jornal
The Guardian

Pequena incursão
nas capas da Penguin
(1961 & 1963),
e outras editoras

Director gráfico
da editora
Thomas Nelson
& Sons (1969-72)

Cartaz
No-White
South-African
Cricket Tour

Director gráfico
da editora
Pluto Press
(1970-72)

Ensina
no Ravensbourne
College
of Design

Trabalha
na Cooperativa
PRAXIS
(1973-74)

Vem
em Março
para Portugal

A família
de Robin muda-se
para Denham

A família
de Robin muda-se
para Newton Longville
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Ganha o Prisma
Award Brass
na categoria
de design editorial

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Desenvolve
o símbolo
e o jornal para
o MES (1974-75)

Desenvolve
cartazes
para o CIDAC

Começa
a leccionar
no AR.CO (1974-80
& 1996-2004)

Começa
a desenvolver
a imagem gráfica
do AR.CO
(1976-98)

Sócio-fundador
da Associação
Portuguesa
de Designers
(APD)

Faz parte
da direcção
da APD
(1976-78)

Desenvolve
material para sessão
do Tribunal dos Povos
sobre Timor-Leste

Concebe
livro
de artista

Partcipa
na exposição
Alternativa
Zero

Professor
na ESTGAD
(actual ESAD)
(1997-98)

Assina
uma colaboração
regular com a
revista Arte Ibérica
(1997-99)

Partcipa
na exposição
Perspectiva:
Alternativa Zero

Volta a fazer
parte d
a direcção
da APD
(1980-82)

Volta a fazer
parte da direcção
da APD
(1987-89)

Volta a fazer
parte da direcção
da APD
(1991-94)

Começa
a fazer trabalhos
para o ICEP
(1995-2001)

Faz o catálogo
e o convite
para a exposição
Sebastião Rodrigues
Designer

Concebe
o desdobrável
para o congresso
da ICOGRADA

Ajuda a organizar
o congresso
da ICOGRADA
em Portugal

Participa
na exposição
Design
& Circinstância

Escreve
no Jornal
de Letras

Júri do concurso
Prisma Awards
Design

Ganha o Prisma
Award Gold
na categoria
de design editorial

Trabalha
para grandes
clientes

Começa
a especializar-se
em design editorial

Participa
na exposição
Ponto de Encontro(s)
do AR.CO na FCG

Assina
uma colaboração
regular com a
Revista L+Arte
(2009-10)

Júri do concurso
do logótipo
para a Expo’98

Inclusão de Robin
em Design
Gráfico uma
História Concisa
de Richard Hollis

Escreve
no Jornal
Independente

Escreve
na revista
Cadernos de Design
da APD

Júri de
doutoramento
na Universidade
de Reading

Escreve
em Who’s who
in graphic art

Júri do concurso
Logótipo
Europarque

Participa
na exposição
?Experimentables
o experimentales?
Barcelona

Começa a escrever
esporadicamente
para a revista Eye
(1999-2011)

Escreve
na revista
Camões

Delegado
do Bureau Europeu
das Associações
de Design
(1989-93)

Professor
da Aula do Risco
(1993-94)

Torna-se membro
da Associação
Internacional
de Críticos
de Arte (AICA)

Júri do concurso
Prisma Awards
Design

Inclusão
de Robin
no Dictionary
of graphic design
& designers

Júri do concurso
do logótipo
para a Bienal
de Óbidos

Júri do concurso
do concurso
Design Gráfico 88
Bienal de Arte de
Vila Nova de Cerveira

Coordenador
da pós-graduação
em Design
de Informação
(APD & INESC)

Faz parte
do Conselho
Científico
da ESTAL
(2008-10)

Ganha o Prisma
Award Gold
na categoria
de design editorial

Conclui
a tese
de doutoramento
na Universidade
de Reading

Morre
a 29 de
Setembro
em Mafra
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