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3Jornadas de arqueologia 
na Europa 2019
A primeira edição das Jornadas de arqueologia 
na Europa realizar-se-á nos dias 14, sexta-feira, 
15, sábado e 16 de junho de 2019, domingo.
Para as famílias, os estudantes, os apaixonados 
ou os simples curiosos, será a oportunidade de 
todos descobrirem o património e a investigação 
arqueológica e de terem acesso a locais abertos 
ao público a título excecional.

Para uma utilização correta da identidade 
visual das Jornadas de Arqueologia na Europa 
2019
O Instituto nacional francês de pesquisas 
arqueológicas preventivas (Inrap) disponibiliza 
aos participantes nas Jornadas ferramentas de 
comunicação que transmitem a identidade 
visual do evento.

A inscrição nas Jornadas implica  
o compromisso de a respeitar.
Este modo de utilização destina-se a ajudá-lo 
na integração das referidas ferramentas.



4Pictogramas:  
exprimir a riqueza  
da arqueologia e  
a diversidade das 
Jornadas de 
Arqueologia na Europa
A identidade visual visa mostrar a riqueza da 
arqueologia e a diversidade da oferta 
apresentada nas Jornadas de Arqueologia na 
Europa.
Há uma família de pictogramas que ilustra as 
atividades da arqueologia, as etapas do 
processo de investigação, as descobertas, as 
ferramentas, os locais e as atividades 
propostas: workshops, visitas a locais de 
escavação arqueológica, demonstrações, etc.
Estes símbolos convidam o público a puxar pela 
imaginação e dão-lhe uma ideia do espírito de 
festa que caracteriza o evento.
Recorre-se a uma dezena de símbolos para 
identificar as atividades propostas nas Jornadas 
de Arqueologia na Europa.
Há pictogramas "de sinalética" e "das redes 
sociais" para ajudar a permitir a leitura e a 
divulgação desta oferta.

Em termos mais gerais, trata-se de uma família 
de pictogramas que lhe permite personalizar os 
seus cartazes e destacar as atividades 
propostas no âmbito da sua manifestação.
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Pictogramas disponíveis em formato PDF e EPS.

Visita guiada

Exposição Espetáculo Recepção de grupo 
de alunos

Circuito de 
descoberta

Centro de 
investigação 

Demonstração

Redes sociais e sinalética 
convencionada

Estaleiro de 
escavação

ConferênciaDegustação OficinaDia aberto



6Pictogramas disponíveis em formato PDF e EPS.
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8Pictogramas disponíveis em formato PDF e EPS.
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10Pictogramas disponíveis em formato PDF e EPS.
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12Grelha de 
enquadramento: 
estruturar e compor  
a página
Há uma faixa, inspirada nas balizas das 
escavações, que cobre todos os suportes de 
comunicação. Ela permite acondicionar os 
conteúdos: assinatura, pictogramas, 
informações práticas, logotipos, etc.

De fácil utilização, esta composição de 
geometria variável permite aos responsáveis 
pelo grafismo das entidades parceiras a 
personalização do respetivo evento. 
Efetivamente, como complemento da imagem 
genérica, são partilhados suportes adaptáveis.



13Além da versão genérica pronta para uso, a versão “set” 
permite que você personalize o título do seu evento.

Escave o programa 2019!
→ journees-archeologie.fr

Tem encontro marcado 
com a sua história!

Cartaz genérico

Brochura 15X21cm "enquadrada" Brochura 10,5X21cm "enquadrada"

Cartaz “enquadrado” 
personalizável



14Tipo de letra: 
personificar o espírito 
científico e lúdico  
das Jornadas de 
Arqueologia
O tipo de letra BTP, de desenho rude e aparência 
arredondada simboliza o espírito tanto 
científico como lúdico das Jornadas. Integra a 
assinatura do evento e todas as informações. O 
tipo de letra BTP é distribuído pela fundição 
francesa A is for Apple no seguinte endereço: 
www.aisforapple.fr/fonts/btp.

Para os cartazes "personalizáveis", 
preconizamos a utilização de um tipo de letra 
do sistema informático: Arial.
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O Arial (bold, bold italic, regular  
y italic) é o tipo de letra do sistema 
a utilizar na ausência do tipo de 
letra BTP.

Olá, eis o tipo de letra BTP
utilizado nas Jornadas de 
Arqueologia na Europa.  
Está disponível nas versões 
normal, rotated, light y light 
rotated.
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Logotipos dos parceiros 
e organizadores
Os logotipos são monocromáticos. Em pé de 
igualdade com os conteúdos do cartaz, os 
logotipos dos organizadores e dos parceiros 
integram a composição da imagem.

A faixa de logótipos é um elemento obrigatório 
dos suportes de comunicação e é colocada no 
fundo das composições ou no verso das 
publicações.

As cores:  
para não mudar!
A identidade visual 2018 é expressa em dois 
tons: azul e vermelho. Estas cores não podem 
ser alteradas.

Azul
C = 100 M = 0 Y= 0 K = 0
R = 0 / G = 155 / B = 255  

Vermelho
C = 0 M = 100 Y= 100 K = 0
R = 255 / G = 30 / B = 0 



17

Logótipos dos parceiros da edição de 2019

Monocromia e cor
Nas versões adequadas dos suportes, recomenda-se que a 
iconografia (mapas, desenhos, fotografias) seja tratada 
em turquesa (ciano) ou vermelho monocromático, salvo se 
isso alterar a compreensão da imagem.



18

Lorem ipsum
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Lorem ipsum!

Escave o programa 2019!
→ journees-archeologie.fr

Tem encontro marcado com  
a sua história!

Ferramentas 
“enquadrados”, exemplos 

Na capa deste folheto personalizável 
"enquadrado", é possível inserir a respetiva 
oferta no âmbito das Jornadas e dispor os 
logótipos correspondentes.
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A  SARACENI TAMEN NEC 
AMICI NOBIS UMQUAM 
NEC HOSTES
Saraceni tamen nec 
amici nobis umquam nec 
hostes

B  CIRCA HOS DIES 
LOLLIANUS PRIMAE 
LANUGINIS
Circa hos dies Lollianus 
primae lanuginis

C  PROINDE CONCEPTA 
RABIE SAEVIORE, 
QUAM DESPERATIO
Proinde concepta rabie 
saeviore, quam 
desperatio

D  PARVIS DE L’ABBAYE  
SAINT-VICTOR
3 rue de l’Abbaye 
13007 Marseille

E  ACCEDAT HUC 
SUAVITAS QUAEDAM 
OPORTET SERMONUM
Accedat huc suavitas 
quaedam oportet 
sermonum

F  SITE
Illud tamen clausos 
vehementer angebat 
quod captis

G  VITA EST ILLIS SEMPER 
IN FUGA UXORESQUE
Vita est illis semper in 
fuga uxoresque

H  QUARE TALIS 
IMPROBORUM 
CONSENSIO NON MODO
Quare talis improborum 
consensio non modo

Num quarto da capa, é possível aplicar um mapa 
para localização do local ou locais, e/ou uma 
fotografia. Seguem-se as informações práticas.
A faixa de logótipos dos organizadores e parceiros 
das Jornadas de Arqueologia na Europa termina o 
suporte.
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Sed ut perspiciatis
19 JUIN 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

20 JUIN 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

21 JUIN 
NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

NULLAM DICTUM FELIS EU PEDE 
MOLLIS PRETIUM.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

NULLAM DICTUM FELIS EU PEDE 
MOLLIS PRETIUM.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

Quare talis improborum consensio non modo

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi temp

No que respeita às páginas internas, 
recomendamos a redação de um parágrafo 
introdutório para apresentar globalmente o 
acontecimento. Convém destacar as datas e 
os tipos de atividades propostos. Se for caso 
disso, pode aceder diretamente ao 
programa nesta segunda página.

Ferramentas 
“enquadrados”, exemplos 
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NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

Cras dapibu

20 & 21 JUIN
NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

 Nulla consequat massa quis enim.

NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

 Nulla consequat massa quis enim.

NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, 
sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

 Nulla consequat massa quis enim.

Visites commentées
21 JUIN 

NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

NULLAM DICTUM FELIS EU PEDE 
MOLLIS PRETIUM.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

NULLAM DICTUM FELIS EU PEDE 
MOLLIS PRETIUM.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

20 JUIN 
NULLA CONSEQUAT 
MASSA QUIS ENIM
Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

NULLAM DICTUM FELIS EU PEDE 
MOLLIS PRETIUM.

 Aenean massa.
 10h30, 14h30, 16h30
 Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

O programa é apresentado segundo esta 
hierarquia:
1. Tipo de atividade
2. Data
3. Título do evento e, eventualmente, 

respetiva descrição e créditos
4. Informações práticas: local, morada, 

horários, preços, contactos, etc.
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A conceção gráfica da identidade visual das Jornadas de 
Arqueologia na Europa é da autoria de Julien Lelièvre & 
Thanh Phong Lê, de L’Atelier Collectif (lateliercollectif.
org). O Inrap é cessionário dos direitos a ela referentes, e 
a totalidade dos elementos que integram a identidade 
visual das Jornadas de Arqueologia na Europa são de sua 
propriedade exclusiva. Todos os elementos que integram 
a identidade visual das Jornadas de Arqueologia na 
Europa (pictogramas, ferramentas de comunicação, 
etc.) são apresentados com o único objetivo de promover 
gratuitamente as Jornadas de Arqueologia na Europa 
junto do mais amplo público.

Não são permitidas alterações (deformações, recortes, 
modificação de cores, alteração do design, etc.) nesses 
elementos. A fim de se manter a coerência gráfica, 
apenas podem ser utilizados na composição dos 
suportes de comunicação os pictogramas que são 
partilhados. Para qualquer tipo de utilização, parcial ou 
integral, dos elementos da identidade visual das 
Jornadas de Arqueologia na Europa para outros fins, é 
favor contactar previamente o Inrap: jna@inrap.fr.

Direitos de utilização e 
direitos de autor


