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Caracterização e Ficha Técnica do FFONTS 
©

 

Nome FFONTS 

Tipo de ferramenta Website 

Autores e/ou Criadores 
Ffonts.net 

©
 

Versão Online, sem indicação da data da criação ou nº. da versão 

Tipo de versão Website de livre acesso sem necessidade de registo (mas 
possibilita esse registo) 

URL’s http://www.ffonts.net/ ou http://pt.ffonts.net/ (em Português) 

Língua(s) Inglês, Português e mais 11 línguas (a ferramenta de tradução é 
automática e pode conter incorrecções) 

Tipo de funções Pesquisa de download de fontes (tipos de letra) gratuitas 

Recursos necessários Computador com acesso à Internet e browser 

  

Breve descrição O FFONTS é um site de acesso livre e sem necessidade de 

criação de registo. Para simplificar, está disponível a tradução 
automática das páginas, incluindo o Português. Este espaço 
permite aos utilizadores pesquisarem fontes gratuitas que podem 
descarregar e instalar no seu computador pessoal. Tem uma 
ferramenta de pesquisa das fontes por nome ou por temática e 
categoria. É ainda disponibilizada uma ferramenta de detecção de 
fontes em imagens: a partir do upload de uma imagem com uma 
determinada fonte, o sistema pesquisa e indexa automaticamente 
as fontes que são utilizadas na imagem (por exemplo na imagem 
de um cartaz) quer de forma exacta ou aproximada/similar. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do FFONTS 
©

 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet, digitar o 

seguinte endereço: http://www.ffonts.net/  

Alternativamente, podemos seleccionar a língua portuguesa no menu horizontal 

existente no final da página ou digitando o seguinte endereço: http://pt.ffonts.net/. Este 

manual terá por base esta navegação nas páginas em Português. 

Iremos então aceder à página inicial desta ferramenta como se pode visualizar na 

Figura 1.  

 

Figura 1. Página inicial do FFONTS 

 

2. O website abre sempre com uma página dedicada a novas fontes carregadas no 

serviço (Figura 1). 

Em todas as páginas aparece sempre no canto superior direito uma caixa com a 

indicação Busca por (Figura 2). Se escrevermos um termo nessa caixa e carregarmos 

em GO, o sistema do FFONTS irá pesquisar nos seus arquivos tipos de letra que 

estejam relacionados, apresentando-nos uma lista ao longo de uma ou mais páginas. 

 

Figura 2. Ferramenta de pesquisa de fontes por nome no FFONTS 

 

http://www.ffonts.net/
http://pt.ffonts.net/
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Mais abaixo, em todas as páginas, existe também uma ferramenta de pesquisa extremamente 

útil. Trata-se de uma ferramenta/menu que contém o abecedário (Figura 3). Carregando numa 

letra, o sistema devolve uma listagem de todos os tipos de letra com nome iniciado por essa 

mesma letra (ou até algarismo). 

 

Figura 3. Ferramenta de pesquisa de fontes letra/algarismo no FFONTS 

 

3. Atente-se no seguinte exemplo: na Figura 4 apresenta-se uma imagem do browser 

após termos carregado na letra F. Acompanhando as marcações a azul sobre a 

figura, a informação geral que nos é apresentada diz-nos que na letra F existem 

1033 fontes. Pode-se ver uma ferramenta para navegar/seleccionar as várias 

páginas pretendidas (percorrendo as 1033 fontes da letra F) ou, escolhendo, mais 

abaixo, o número de tipos de letra a apresentar em cada página e que pode ir até 

ao limite máximo de 50. 

Depois destas informações/opções, encontramos várias caixas, cada uma com a letra 

respectiva. Estas caixas incluem o nome da fonte e a sua pré-visualização, a indicação 

se é livre ou apenas livre para uso individual e um botão para download. 

 

Figura 4. Apresentação da informação a partir de uma pesquisa no FFONTS 

 

4. Quando quisermos descarregar determinada fonte para o nosso computador, basta 

carregarmos no botão Download. Quando isso acontece, somos remetidos para 

uma nova página que nos dá informação mais detalhada da fonte e apresenta a 

pré-visualização do abecedário (Figura 5). Devemos aguardar uns segundos nessa 

página pois, a determinada altura, aparecerá uma janela a solicitar a gravação do 

ficheiro com as fontes para o nosso computador (Figura 6). Devemos aceitar 

(carregando em OK) e na caixa seguinte escolher em que pasta, ou outro local do 

nosso computador, queremos guardar os ficheiros. Convém não se esquecerem da 

localização dos ficheiros, sendo até aconselhável criar uma pasta especificamente 

para isso. 
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Figura 5. Informação detalhada sobre a fonte que vamos descarregar do FFONTS 

 

 

Figura 6. Caixa de diálogo para descarregar uma fonte do FFONTS 

 

5. Mas, como fazer para instalar a fonte no nosso computador? Muito simples. Antes 

de continuarmos a explicar a navegação no site FFONTS, vamos descrever esse 

processo. 

A maioria dos ficheiros descarregados do FFONTS está em formato zip. Portanto, 

compactados. Vamos descompactar o ficheiro acabado de descarregar e que 

guardamos no Ambiente de Trabalho (esse processo pode ser feito com softwares 

como Winzip, Winrar, 7-Zip ou outro). Vamos então ao ficheiro guardado no ambiente 

de trabalho (Figura 7) e descompactamos o mesmo. Na maior parte das vezes, o acto 

de descompactar um ficheiro acumula outros ficheiros sem qualquer importância. Neste 

caso (como na maioria) podem constatar pela Figura 8 que existem 2 ficheiros de texto, 

um link para a Internet e um ficheiro formato ttf que é apenas e só o que necessitamos 

para instalar o tipo de letra no nosso computador (este ficheiro ttf é facilmente 

identificado pelo símbolo de letras em azul). 
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Figura 7. Ficheiro compactado com fontes descarregadas do FFONTS 

 

 

Figura 8. Ficheiros descompactados de um tipo de letra do FFONTS 

 

6. Agora, no ficheiro ttf (assinalado com um círculo vermelho na Figura 8) vamos 

carregar com o botão direito do rato em cima dele. Aparecerá um menu pendente e 

devemos escolher a opção Instalar (Figura 9).  

 

Figura 9. Opção Instalar para instalarnos uma fonte do FFONTS no nosso computador 

 

7. Ao realizar o descrito anteriormente, normalmente os computadores, pelo menos 

sistemas operativos Windows devolvem uma mensagem, através de uma caixa de 

diálogo. Esta mensagem é decorrente da necessidade de assinalarem que 

autorizam/confirmam a permissão para instalar a fonte no sistema. Esta situação é 

decorrente da instalação sempre feita no sistema, painel de controlo em tipos de 

letra. Daí a necessidade de confirmarem sempre. 

Após a instalação, é devolvida uma janela com a mensagem a dizer que a letra foi 

instalada com sucesso (ou não) ou que o computador até já tem esse tipo de letra e se 

pretende substituí-lo. 

A partir daqui, podem abrir as vossas aplicações e irão ver que esse tipo de letra já se 

encontra disponível para ser utilizado. 
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8. Voltando à navegação no site do FFONTS, existe uma barra lateral na parte 

esquerda do site, na vertical, ao longo de todas as páginas, que apresenta todas as 

categorias em que as fontes estão listadas (Figura 10). Para além da categoria, é 

indicado o número de fontes que estão catalogadas em cada uma dessas 

categorias. Carregando numa delas, abre-se uma página que lista essas 

categorias. 

 

 

Figura 10. Lista de categorias de fontes no menu lateral do FFONTS  

 

9. Outra das funcionalidades desta ferramenta é a possibilidade de, a partir do 

carregamento de uma imagem ou do link dessa mesma imagem, o sistema 

identificar qual ou quais as fontes que foram usadas. Para tal, basta no canto 

superior esquerdo do site FFONTS carregar no link que diz (a cor vermelha) What 

Font is (Figura 11). 

 

Figura 11. Ferramenta What Font is do FFONTS  
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10. Ao carregar essa funcionalidade, abre-se uma nova página (Figura 12). Aí, 

devemos carregar uma imagem do nosso computador (Browse) ou inserir o link de 

uma (exemplo que vamos dar). Para além disso podemos optar por marcar pela 

pesquisa se fazer e mostrar apenas fontes gratuitas e gratuitas alternativas, 

comerciais ou de todo o tipo. Permite também a pesquisa de fontes pelo nome. No 

caso, inserimos um link de uma imagem da Internet e vamos fazer CONTINUE 

(Figura 13). Note-se que a imagem não deve ter mais do que 10 caracteres. 

 

Figura 12. Ferramenta What Font is do FFONTS  

 

 

Figura 13. Pesquisar uma fonte no What Font is do FFONTS através do link de uma imagem 
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11. Carregada a imagem ou a partir do link indicado, abre-se depois uma página onde 

vamos ter que identificar e escrever cada uma das letras que aparecer nas caixas, 

em letra mais escura. No caso de apenas aparecer parte das letras ou serem 

imperceptíveis, devem deixar o campo em branco (excerto da página visível na 

Figura 14). Concluída esta tarefa, devem carregar em Continue. 

 

 

Figura 14. Identificação de fontes no What Font is do FFONTS 

 

12. Concluído o processo, é-nos apresentada uma lista de fontes que possivelmente 

foram utilizadas na imagem (Figura 15) e que estão disponíveis para download 

gratuito no FFONTS. Uma nota importante: por vezes as fontes apresentadas não 

são as realmente utilizadas se, no caso, tiverem sido usadas fontes comerciais 

(não gratuitas). 
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Figura 15. Alguns exemplos de fontes obtidas a partir de uma imagem What Font is do FFONTS 

 

 

DICAS IMPORTANTES: 

É importante referir que o FFONTS tem milhares de fontes disponíveis. No entanto, devem usar 

de alguma moderação quanta à instalação de fontes no computador. Normalmente, uma das 

razões para o mau desempenho e lentidão do computador reside no facto de termos muitas 

fontes instaladas. Instalei as mais importantes e que vão de certeza ser úteis. Outras, podem 

ser guardadas numa pasta e apenas instaladas quando forem usadas, voltando a removê-las. 


