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Funchal, 01 de fevereiro de 2021 
 
 
 
Marcas PUZ e QUIZY passam a utilizar EasyReading®, uma fonte altamente legível! 
Numa fase inicial, apenas nas suas revistas de Palavras Cruzadas. Nova fonte é também 
indicada para disléxicos. 
 
 
A Okupámente – Editora Lda garante a utilização em Portugal, para as suas marcas PUZ+QUIZY e na 
sua área de negócio das revistas de passatempos da EasyReading®, uma fonte altamente legível e 
indicada para disléxicos. 
Através de uma parceria com a empresa italiana EasyReading Multimedia Srl, passa agora a ser possível 
ultrapassar barreiras de leitura nas revistas de Palavras Cruzadas da Okupámente, a partir das novas 
edições de fevereiro 2021, disponíveis nas tradicionais bancas de jornais e supermercados. 
 
 

 
 
 
Esta mudança para a EasyReading, demonstra o cuidado que a Okupámente tem perante os consumidores 
das suas publicações, facilitando assim a leitura dos enunciados, não só para disléxicos, mas também 
para toda a população em geral, com interesse em exercitar o seu cérebro. Numa fase inicial, esta 
nova fonte está apenas disponível nas revistas de Palavras Cruzadas das marcas PUZ e QUIZY, mas em 
breve estará igualmente acessível em todos os títulos da Editora. 
 



 
 

 

 

Sobre a OKUPÁMENTE Lda 
O maior player do mercado português de revistas de passatempos, com cerca de 60 títulos entre palavras cruzadas, sopas de 
letras, cruzadexes, sudokus, entre outros, através das suas marcas PUZ e QUIZY. Distribuídas a nível nacional através da VASP, 
para as bancas de jornais, supermercados e áreas de serviço. Em janeiro de 2021 iniciou o seu processo de internacionalização, 
com a marca PUZ, detendo já 10 publicações de revistas de passatempos em Espanha. Toda a produção e impressão é feita em 
Portugal. 
 
Sobre a EasyReading® 
Resultado de quase uma década de estudos e desenvolvida em Itália, a EasyReading® é uma fonte híbrida que começou com a 
ideia de ajudar a decifrar palavras escritas de uma forma fluída e imediata. Trata-se de uma nova fonte que ultrapassa barreiras 
de leitura, incluindo para os disléxicos. 
Com um design específico das letras, útil para evitar confundi-las com formas semelhantes e um espaçamento mais amplo que 
neutraliza o efeito de aglomeração e, por isso, facilitando a leitura. 
A fonte EasyReading® é a única fonte “dedicada” aos leitores disléxicos que, submetida a pesquisas científicas autónomas e 
independentes sobre o grau de legibilidade, tem obtido resultados bastantes positivos. Vide https://www.easyreading.it/en/ ou 
https://www.easyreading.it/wp-content/uploads/2019/11/Brain.pdf. 
 
 
 
Contactos - Imprensa: 
Telf.: 291 221 517 
E-mail: info@okupamente.pt 
 


