


logótipo do projecto de revitalização

do Centro Histórico da Vila de Palmela,

tem na sua origem gráfica os elementos estruturantes da marca

Palmela Município (possibilitando o seu reforço e a ligação visual

a uma assinatura já instituída e reconhecida),  associada ao ícone

patrimonial de maior referência da vila – o Castelo.

A estilização apresentada do referente, tem na sua origem a heráldica 

utilizada no Chafariz D. Maria I, onde é representado de forma naive.

A esta foi acrescentada a invulgar janela aberta existente

na Torre de Menagem.

A cor utilizada é uma derivação do ocre, cor associada a referentes

do património construído, derivada para uma tonalidade

mais luminosa por forma a que lhe fossem conferidos movimento,

dinamismo e alegria.

A convivência gráfica apresentada (lettring e Castelo) remete para

a topografia irregular do Centro Histórico da Vila de Palmela.

O



bodoni Std book

bodoni Std roman

bodoni Std book italic

bodoni Std italic

bodoni Std bold

bodoni Std bold italic

bodoni Std poster italic

SEMPRE 100%
(sem condensação nem expansão)

PORMENORES
tracking afinado manualmente
e



1utilização em fundo sem cor
(PREFERÊNCIAL)

CMYK
0|50|100|0

PANTONE
orange 021

PANTONE
424

PANTONE
black/process black

CMYK
0|0|0|60

CMYK
0|0|0|100



2utilização em outros fundos lisos

apela-se ainda (e também) ao senso de quem o vier a utilizar, por serem deixadas em aberto inúmeras combinações



3utilização em fundos compostos/texturados

SEMPRE positivo e negativo integrais



4dimensão mínima

12 mm



5efeito “drop shadow”
em todas as aplicações

aqui em
black
multiply
50% de opacidade
0.25 Y | 0.25 X
e 0.18 de “blur”
(em ampliações vectoriais
estas cooordenadas terão de ser
reavaliadas se não forem rasterizadas)



6utilização do símbolo isolado
(aplicações sujeitas
a aprovação de maquete)



7utilização da assinatura isolada
(aplicações sujeitas
a aprovação de maquete)



8para novas tecnologias

RGB
248|148|29

RGB
128|130|133

RGB
0|0|0



9anexados a este manual
são fornecidos ficheiros
nos seguintes formatos

em CMYK
AI
EPS
JPEG
TIFF
PDF

em RGB
JPEG
TIFF
PDF


