
Juventude
Mealhada



juve
ntud

e



A

juve
ntud

e

tuaé a

forç
a



A premissa de criação da marca “231” foi a de criar uma marca que
fortalecesse o Município e a sua política de Juventude. Assim,
procurámos uma linguagem jovem dentro das características mais
antigas e emblemáticas do nosso município. E chegámos ao “231”,
o nosso indicativo telefónico combinado com uma imagem gráfica
inspirada nas linhas, as linhas que já estão presentes na logomarca
do Município, centrando-nos, desta vez, nas linhas de comboio
que, ontem como hoje, são fulcrais no território da Mealhada.

E assim chegámos ao “231” e às suas diferentes versões e
extensões: “Zona 231”, “Plataforma 231”, “Estação 231” e “Linha
231” e outras que este projeto de Juventude venha a identificar
como necessárias.

A marca é simples e curta, como se impõe numa linguagem de
jovens, é fácil de memorizar, o que permite passar a mensagem
com imediatismo e rapidez. A sua versatilidade corresponde
também às exigências de um público jovem: uma imagem base
crua e simples, mas que suporta diverso diversas combinações de
cores e padrões tão apreciadas pelos jovens.
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Versão principal

A versão principal da marca procura ser simples mas com impacto.
O desafio passou por criar uma marca capaz de se adaptar às a
diversas circunstâncias de uso tal como como os jovens têm de se
adaptar às constantes mudanças com que se vão deparando na
vida. Assim, há sempre a possibilidade de adaptar a marca aos
diferentes contextos gráficos. Poderá ser usada com cores sólidas,
mas também gradientes ou mesmo com outro tipo de texturas.
Contudo, a sua legibilidade terá de ser sempre assegurada.
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Materiais gráficos

Cartazes
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O que não fazer

Distorção ou inversão do logo



Remoção das designações

Alteração de tipo de letra
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