FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO
FILIADA NA FISA - FUNDADA EM 1920, COM UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA

PARA:
CLUBES
AR’s
Circular Nº49/14

Lisboa, 2014-04-17
Assunto: Novo logótipo para a FPR

Exmos. Senhores,
Dando sequência ao acordado na Assembleia-Geral do passado sábado, dia 12 de Abril, na
qual a Direção da FPR apresentou um novo logótipo para a Federação Portuguesa, vem este
órgão convidar os Clubes a, de forma directa ou indirecta e até ao próximo dia 30 de Maio,
apresentarem propostas de criação de logótipo para a Federação Portuguesa de Remo, o qual
será utilizado nos seus documentos, materiais de representação, divulgação, páginas web e
outros suportes.
Findo esse período, as propostas serão avaliadas por um Painel que decidirá, de entre as
propostas existentes, qual a escolhida.
Entregáveis
As propostas a apresentar deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
•

Versões do logótipo, a cores e a preto e branco, em folha A4 branca com orientação
horizontal, com uma aplicação do logótipo (dimensão máxima de 10cm x 10cm), e uma
aplicação reduzida (dimensões máxima 3cm x 3cm) colocada no canto superior
esquerdo (a uma distância de 1 cm das margens da folha);

•

Versão em suporte digital, em formato JPEG com 300 dpi;

•

Versão em desenho vectorial, com extensão .pdf e extensão .ai. (e/ou .eps);

•

Propostas opcionais de aplicação do identificador nos seguintes suportes de
divulgação: layout para site e facebook, cartaz, flyer, equipamentos de competição e
passeio;

Doca de Santo Amaro 1350-353 LISBOA – PORTUGAL – Tel.: +351.213929840 Fax: +351.213929849 e-mail: geral@remoportugal.pt

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO
FILIADA NA FISA - FUNDADA EM 1920, COM UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA

•

Manual de normas para uso do logotipo em versão eletrónica;

•

Memória descritiva e justificativa do projeto que descreva sucintamente o conceito
desenvolvido, não ultrapassando 1000 caracteres;

Avaliação
•

A avaliação das propostas terá em conta os seguintes requisitos:
o

Criatividade, qualidade e adequação ao tema;

o

Legibilidade e qualidade em ambientes digitais;

o

Boa capacidade de reprodução gráfica;

As propostas deverão ser remetidas para o endereço geral@remoportugal.pt.

Com os melhores cumprimentos,

Luís Ahrens Teixeira
Presidente da F.P. de Remo
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