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A nova imagem de marca desenvolvida para
identificar a Câmara Municipal de Arganil respeitou
os valores intrínsecos que a instituição tem vindo
a desenvolver e que são reconhecidos por todos.
Uma marca forte, distinta, única não pode ser
pensada, planificada, desenvolvida e implementada
só localmente, tem sempre de ser arquitectada
num plano internacional, permitindo criar mais
valias iconográficas para a marca e o ambiente
em que vive e será, futuramente, projectada.

A nova identidade corporativa desenvolvida reforça
o elemento visual identificativo de Arganil: o A.

O símbolo é composto pelo A envolvido por um
semi-círculo. O A simboliza Arganil, a sua abertura
a novos projectos, adaptação a novas exigências,
acolhimento do ponto de vista turístico e
empresarial, ajuda em termos sociais, amanhã,
porque é essa a visão da cidade, activa no seu
lazer e na cultura.

O semi-círculo envolvente, além de dar movimento
ao elemento gráfico, simboliza a capacidade de
inovação, a atitude perante novos desafios, a
rapidez de processos, o dinamismo, o progresso,
a energia, o ritmo, a jovialidade.
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A designação Arganil Câmara Municipal, que
acompanha o logótipo em todas as peças de
comunicação, posiciona Arganil como um dos pólos
dinamizadores do nosso país.

Deste modo, e em concordância com a linguagem
adoptada para o logótipo, de corte com o passado,
mas não com a tradição transmite os conceitos
evoluir e modernizar, mas com respeito pelos
valores e a tradição.
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O logótipo é o elemento principal da identidade
de Arganil. Ele é exclusivo do Município e foi
expressamente desenhado, prevendo ao nível
cromático, uma aplicação flexível. Deve ser
utilizado em todas as aplicações gráficas na sua
versão original e reproduzido a partir da arte final.

Para a designação Arganil Câmara Municipal
recorreu-se à fonte tipográfica Dax que, na sua
versão BoldItalic, permite uma leitura mais clara,
mesmo nos casos em que o logótipo é reduzido
à sua dimensão mínima.
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16mm
dimensão mínima



De forma a manter a integridade visual, o logótipo
deve ter à sua volta o máximo possível de espaço
livre e nunca deve aparecer rodeado ou invadido
por nenhum elemento gráfico, texto ou imagens.

Por isso, também nunca deve ser colocado muito
perto de elementos ou aplicações estranhos.

A área mínima de espaço livre nunca deve ser
inferior à ilustrada na figura, a não ser que assim
seja definido para uma aplicação específica, como
é o caso da sinalética.
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O logótipo pode aparecer sobre fundos de cor.
Deve ser utilizada a versão preferencial do logótipo
sobre fundos de tonalidade clara.

No caso de fundos de tonalidade escura, mantém-
-se a versão preferencial, mas com a designação
a negativo.
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A preto e branco o logótipo comporta-se conforme
se exemplifica na figura.
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A disposição cromática dos elementos simboliza
a fusão equilibrada entre natureza/tradições -
verde - e modernidade/profissionalismo do serviço
prestado pela instituição - azul.
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    VERDE
  Pantone 376C
C-60 M-0 Y-85 K-0

   AZUL
  Pantone 3005C
C-100 M-37 Y-0 K-0



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

UTILIZAÇÃO GERAL
De modo a projectar um estilo tipográfico
consistente em todas as aplicações gráficas deve
ser utilizado o tipo de letra Dax.

Deve ser utilizado o tipo de letra Dax para informação
pré-impressa em estacionários e formulários.

Em cabeçalhos e títulos principais deve utilizar-se
o tipo de letra Dax, na sua versão Bold e
aumentando o corpo de letra para realçar.

TEXTO CORRIDO
No caso de grandes quantidades de texto em
cartas, relatórios, brochuras e outros suportes
similares deve ser utilizado o tipo de letra Dax
Regular e Italic.

UTILIZAÇÃO EM PC
Se a Dax não estiver disponível em pc pode utilizar-
-se outra versão standard do tipo de letra Helvética
ou Arial.
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Dax Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Dax Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Dax Italic




