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Regras
- É obrigatório manter a proporcionalidade da imagem, não distorcendo nem 
esticando a sua aparência;

- É obrigatório cumprir com o alinhamento dos elementos que a compõem, não 
alterando a sua ordem. 

- É proibido alterar as cores da imagem, além das versões que são disponibilizadas 
(cores, preto e branco).

- É expressamente proibida a apropriação indevida desta imagem gráfica para 
outros fins que não a representação da Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra.

O incumprimento das regras acima descritas põe em causa a legitimidade da identidade gráfica 
da APPACDM de Coimbra, entrando em conflito com os direitos que esta exerce sobre ela.
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C0 M0 Y86 K0
R255 G243 B59
#FFF33B

C0 M19 Y100 K0
R255 G205 B5
#FFCD05

C85 M50 Y0 K0
R27 G117 B188
#1B75BC

C100 M95 Y5 K0
R43 G57 B144
#2B3990
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Cores
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Preto e Branco

C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32
#231F20

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#FFFFFF

appacdm
                         coimbra

appacdm
                         coimbra

5



Tipografia

Ubuntu é o nome da família 
tipográfica selecionada para 
moldar a nova marca gráfica da 
APPACDM de Coimbra, tendo 
optado pela versão bold em caixa 
baixa para representar a sigla. Ubuntu Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890&$?!(,;.:)

Ubuntu Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890&$?!(,;.:)
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Como utilizar
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Respeitar a área de segurança para a imagem 
melhor se enquadrar e destacar nos artefactos.

Quando utilizar a marca gráfica 
sobre um fundo, escolha a versão 
que melhor visibilidade lhe confira.
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23 mm

A definição de um tamanho mínimo para a 
utilização da marca gráfica prende-se com a 
necessidade de salvaguardar a legibilidade do 
mesmo, em particular em aplicações para 
impressão. O tamanho mínimo definido para 
esta marca gráfica foi de 23 milímetros.
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Má utilização

Não distorça a imagem. Não desrespeite o tamanho mínimo.
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Não altere as cores. Não altere a ordem dos elementos.
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