
manual de identidade visual









de portas abertas.





uma identidade gráfica para penela

A marca/logótipo, é a forma primeira da

expressão gráfica da identidade. Presente

nas organizações, sinal material sobre um

suporte, é o símbolo mais visível da comuni-

cação e, consequentemente, o mais importante.

Para um território, como os municípios, é

um elemento aglutinador e referente imagi-

nário da identidade local.

É ponto de encontro; é elo de ligação do

indivíduo ao colectivo. Mas também de comu-

nicação com o exterior.

Num mundo cada vez mais global, a identi-

dade do local deve assumir e evidenciar as

suas características próprias, firmadas em

linguagem universal.

É o conceito glocal.



a forma

A geografia do concelho de Penela, inscreve-

-o como um triângulo encaixado entre a Serra

da Lousã e a Serra de Sicó, a primeira xistosa,

com características de montanha interior, a

segunda calcária, onde se diluem referências

de litoral. Entre os dois relevos desenha-se

um vale argiloso, essencialmente agrícola.

Esse enquadramento geométrico, coincide

com a forma das muralhas do Castelo, que

possuem três portas.

Baseado nesta clara geomorfologia, desde

logo a forma do triângulo se impõe como

figura estrutural da construção da nova

imagem, ele próprio representativo de força,

beleza, equilíbrio e estabilidade.

A evolução gráfica e expressiva deste

elemento, assenta no rigor e simplicidade

conceptual, numa lógica funcional, contem-

porânea e modernista.

Também a proposta cromática acentua a

solução formal de território de síntese, entre

os verdes predominantes da floresta e

agricultura e o azul atlântico.

Numa perspectiva simbólica, o Azul,

considerada a cor da nobreza, é símbolo da

água, do infinito e da espiritualidade.

O Verde é a cor da natureza, da fertilidade,

da longevidade, da imortalidade e da esperança.

A fonte tipográfica que sublinha o símbolo,

com a marca penela, retoma os valores da

tradição/modernidade através do redesenho

de um carácter clássico em “caixa baixa”,

agora moderno, sóbrio e informal. O Azul

respeita o esmalte da heráldica municipal,

associada ao zelo, lealdade e caridade.





versão principal





versão secundária

A versão secundária foi concebida para aplicações

onde não seja favorável a utilização da versão

principal. As duas versões não deverão ser

utilizadas em simultâneo no mesmo suporte.





versã0 a uma cor

Nas aplicações onde não seja possível a utilização

das cores da identidade deve ser utilizada a versão

a azul com as percentagens 100%, 50% e 30% ou a

versão a preto/cinza com as percentagens 100%,

50% e 30%.





carimbo

Sempre que for necessário a aplicação da marca em

carimbos, deve ser utilizada a versão a preto.





grelha de construção
área de segurança

A grelha de construção define a posição relativa

de cada elemento que constitui a marca, bem

como uma área de segurança que não deve ser

utilizada para a colocação de quaisquer elementos

que perturbem a leitura.



5 mm



dimensões mínimas

Foram definidas as dimensões mínimas, abaixo

das quais se considera que os elementos perdem

legibilidade. Em materiais onde não seja possível

a aplicação da marca num tamanho igual ou

superior ao indicado, aconselha-se a escrever,

numa fonte legível e neutra, o nome por extenso.



24 mm

40 mm



gama cromática

A cor é uma componente fundamental da identi-

dade visual, pelo que deve ser aplicada com o

maior rigor possível.  A codificação cromática foi

definida com base no sistema de impressão de

cores directas Pantone e deve servir como refe-

rência para todos os restantes sistemas de cor.



pantone 541 C cmyk  100-51-0-30

pantone 312 C C100 M0 Y15 K0

pantone 356 C C100 M0 Y91 K27

pantone 368 C C65 M0 Y100 K0

ral 541 vinil oracal  751-067rgb 0-64-122 web  751-067

ral 512 vinil oracal  751-053rgb 0-171-201 web  751-067

ral 6029 vinil oracal  751-617rgb 0-115-54 web  751-067

ral 6018 vinil oracal  751-064rgb 97-191-26 web  751-067



tipografia

Sempre que houver necessidade de inserir texto

publicitário ou promocional, a tipografia deverá

ser assegurada pela fonte Amerika Sans, na versão

normal.



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Amerika Sans



tipografia secundária

Sempre que houver necessidade de inserir texto

de apoio ou qualquer outra informação, a tipo-

grafia secundária deverá ser assegurada pela fonte

ScalaSans, nas versões normal e bold.



1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ScalaSans

ScalaSans - Bold



aplicação nas cores da identidade





aplicação sobre fundo monocromático

Sempre que o fundo ultrapasse os 40% de

densidade de preto, a marca passa da versão

positiva para a versão negativa.



100% 70%

40% 20%



aplicação sobre fundo monocromático

Sempre que o fundo ultrapasse os 40% de

densidade de preto, a marca passa da versão

positiva para a versão negativa.



100% 70%

40% 20%



aplicação sobre fundo fotográfico

Sobre fundo fotográfico deve-se optar pela versão

que garantir o maior contraste possível.





A incorrecta aplicação da marca prejudica a

identidade, descaracterizando-a e fragilizando-a.

É por isso importante, salientar alguns erros

comuns que podem surgir na sua utilização e que

devem ser evitados.

variantes incorrectas



Não alterar as cores

Não expandir ou condensar Não utilizar outline

Não alterar as proporções e 0 posicionamento dos elementos



aplicações incorrectas

A composição sobre fundos sem contraste

suficiente prejudica a sua visualização.





normas do sistema de papelaria

Ofício e folha de continuação - redução a 40%
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m
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m

15 mm
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m
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38 mm42.5 mm45 mm

105 mm 37.5 mm 108 mm 16.5 mm



Envelope dl 110x220 mm - redução a 60%

normas do sistema de papelaria



47
 m

m
11

 m
m

25 mm

13 mm 34 mm



Envelope c4 324x229 mm - redução a 35%

normas do sistema de papelaria
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Envelope c5 229x162 mm - redução a 60%

normas do sistema de papelaria
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Cartão 150x105 mm - redução a 50%

normas do sistema de papelaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA       GABINETE DO PRESIDENTE

Praça do Município 3230-253 Penela tel.: 239 560 120 · fax: 239 569 400 e-mail: cmpenela@cm-penela.pt www.cm-penela.pt
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Cartão 150x105 mm - redução a 50%

normas do sistema de papelaria



BILHETE POSTAL

para no prazo de             dias a contar desta data comparecer na Secretaria desta Câmara, a fim de

Praça do Município 3230-253 Penela tel.: 239 560 120 · fax: 239 569 400 e-mail: cmpenela@cm-penela.pt www.cm-penela.pt

NOTIFICAÇÃO     CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Fica notificado o Sr.

O Presidente da Câmara,

     ,              de                                        de

Exmo. Sr.

(Apresentar este aviso)
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Cartão 85x45 mm (visita) - redução a 90%

normas do sistema de papelaria



Paulo Jorge S. Júlio Presidente

Praça do Município 3230-253 Penela tel: 239 560 120 · fax: 239 569 400

e-mail: cmpenela@cm-penela.pt www.cm-penela.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

24 mm 6 mm
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Pasta institucional - redução a 30%

normas do sistema de papelaria



Praça do Município 3230-253 Penela PORTUGAL tel.: 239 560 120 · fax: 239 569 400 e-mail: cmpenela@cm-penela.pt www.cm-penela.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

20 mm

133.5 m
m

53 mm

11
1 

m
m

80
 m

m

30
 m

m

71 mm 5mm



Pasta institucional - redução a 30%

normas do sistema de papelaria



Praça do Município 3230-253 Penela PORTUGAL tel.: 239 560 120 · fax: 239 569 400 e-mail: cmpenela@cm-penela.pt www.cm-penela.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

20 mm

133.5 m
m

53 mm

30
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m



Pasta interna - redução a 30%

normas do sistema de papelaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

ASSUNTO

Ano de Processo n.o

ARQUIVO n.o

Pratel.a

10
 m

m

30 mm

10 mm49 mm

29 m
m

30 mm



Pasta interna - redução a 30%

normas do sistema de papelaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

49 mm 27 mm

29 m
m

33 m
m

27 mm 65 mm 65 mm

24.5 m
m



Pasta interna - redução a 30%

normas do sistema de papelaria



CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

ASSUNTO

Ano de Processo n.o

ARQUIVO n.o

Pratel.a

49 mm

35.5 mm

12 m
m

35.5 mm

29.5 m
m



serviços

Nas aplicações dos serviços deve ser utilizada a

versão a uma cor. Azul, Pantone 541, com as

percentagens 100%, 70% e 20%.



BIBLIOTECA MUNICIPAL

AUDITÓRIO MUNICIPALPAVILHÃO MULTIUSOS PISCINA MUNICIPAL

CENTRO LOGÍSTICO ESPAÇO MUSEU ESPAÇO INTERNET

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DO SISTEMA ESPELEOLÓGICO DO DUEÇA




