
PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ALENQUER 1

Formas
- curvas ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Notas
- texto contorna o brasão;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- algumas letras estão mais comprimidas 

que outras;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda;

Cor
moldura 1: azul
moldura 2: verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Cerâmica Constância

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Bombeiros Voluntários, Alenquer
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ALENQUER 2

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Serpa Pinto, Alenquer

Fabricante
Fábrica Cerâmica Constância

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda;

Cor
moldura 1: azul
moldura 2: verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- barb do ‘S’ curvo e expressivo.

Grupo
didone

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Notas
- texto contorna o brasão;
- hierarquia no tamanho do texto;
- palavra ‘RUA’ em corpo maior

que o topónimo;
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Calçada Damião de Goes, Alenquer

Fabricante
Oficina Brito

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda;

Cor
moldura 1: azul
moldura 2: verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Notas
- texto contorna o brasão;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- crossbar do ‘A’  com espessuras diferentes;
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida 25 de Abril, Alenquer

Fabricante
Fábrica Cerâmica Constância

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda;

Cor
moldura 1: azul
moldura 2: verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- leg do ‘R’ curva;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Notas
- texto contorna o brasão;
- ‘D’ parcialmente escondido na separação 

dos azulejos;
- palavra ‘AVENIDA’ apertada 

entre a moldura;
- texto disposto em 2 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ALENQUER 5

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora 

e assimétricos;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Várzea, Alenquer
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo do Montepio Agrário, Alenquer

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora 

e assimétricos;
- beaks do ‘T’ verticais;
- diagonal stroke no ‘M’, ‘N’ cruza 

os strokes verticais;
- ear do ‘r’ circular;

- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- ‘g’ singlestorey.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa José Alves Godinho Évora, 
Alenquer

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora 

e assimétricos;
- beaks do ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;

- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Torre da Couraça, Alenquer

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora 

e assimétricos;
- beaks do ‘T’ verticais;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;

- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- espacejamento de palavras exagerado;
- texto disposto em 3 linhas.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- 2ª linha ligeiramente apertada;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta pela ilustração 

de uma corda;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Décio Soares Correia, Alenquer
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua D. Pedro V, 
Carregado, Alenquer

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
verde sobre fundo branco.

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- beaks do ‘E’ virados para fora 

e assimétricos;
- finial do ‘a’ em forma de lágrima;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- entrelinha exagerada;
- texto disposto em 2 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta Pedro Álvares Cabral, 
Carregado, Alenquer

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
verde sobre fundo branco.

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora 

e assimétricos;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- entrelinha apertada;
- topónimo e explicação confundem-se;
- texto disposto em 5 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Manuel António Lains, 
Carregado, Alenquer

Fabricante
Atelier Carla Amarelo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
verde sobre fundo branco.

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora 

e assimétricos;
- beaks do ‘T’ verticais;
- diagonal stroke no ‘M’, ‘N’ cruza 

os strokes verticais;

- finial do ‘a’ em forma de lágrima;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
transitional

Notas
- letra ‘I’ dividida entre azulejos;
- uso de minúsculas para a tipologia 

de arruamento e conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- texto disposto em 4 linhas.
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Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail, termina abaixo 

da baseline;
- crossbar do ‘A’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’ virados para fora;

Grupo
didone

Notas
- 2ª linha muito comprimida;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por duas linhas 

simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Dr. Luiz Villar, 
Olhalvo, Alenquer

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
-
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Francisco de Goes, 
Olhalvo, Alenquer

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por duas linhas 

simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail, termina abaixo 

da baseline;
- crossbar do ‘A’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.;

Grupo
didone

Notas
- 2ª linha muito comprimida;
- texto disposto em 2 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Nossa Senhora da Encarnação, 
Olhalvo, Alenquer

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por duas linhas 

simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail, termina abaixo 

da baseline;
- crossbar do ‘A’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- 2ª e 3ª linhas muito comprimidas;
- uso de superscript em maiúsculas;
- texto disposto em 3 linhas.
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Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- barbs do ‘C’, ‘S’ de forma circular.

Grupo
transitional

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- palavra ‘LARGO’ maior que o topónimo;
- kerning apertado na 2ª e 4ª linhas;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha 

recortada e ornamentação rococó 
e vegetalista;

- ornamentação vegetalista no texto.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Teresa Vitorino

Autor
-

Composição
20 azulejos - 4x5

Data
1992

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Mártir de São Sebastião 
e Nossa Senhora da Encarnação, 
Olhalvo, Alenquer
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Notas
- topónimo integrado numa composição

artística;
- texto colocado numa baseline em arco;
- texto disposto numa linha.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Decoração
- painel decorativo: composto 

por duas figuras humanas 
e o brasão da freguesia.

Cor
figuras: azul;
brasão: azul, amarelo;
texto: preto;
sobre fundo branco.

Fabricante
Dcosa

Autor
-

Composição
44 azulejos - 4+10+8+8+8+6
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Carnota, Alenquer
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Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
moldura: amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- azul mais escuro no texto que na moldura.

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- texto disposto numa linha.

Maiúsculas

Serifs
bracketed slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beaks do ‘F’, ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
slab-serif

Fabricante
-

Autor
-

Composição
15 azulejos

Data
-

Técnica
estampilha - pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Carnota, Alenquer
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Decoração
- moldura composta por elementos

geométricos e elementos vegetalistas.

Cor
azul sobre fundo branco.

Notas
- letra ‘N’ invertida;
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- texto disposto numa linha.

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘F’, ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
transitional

Fabricante
-

Autor
-

Composição
15 azulejos

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Carnota, Alenquer
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Notas
- topónimo integrado numa composição

artística;
- texto colocado numa baseline em arco;
- espessuras do ‘H’ não estão de acordo 

com o seu desenho tradicional;
- texto disposto numa linha.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Decoração
-painel decorativo com a representação 

do brasão da freguesia;
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
moldura: amarelo, roxo, azul;
brasão: amarelo, roxo, azul, preto;
texto: preto;
sobre fundo branco.

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
35 azulejos - 7x5

Data
1993

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Olhalvo, Alenquer
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Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- tentativa de colocar 1 letra em cada placa, 

no entanto, não respeita essa regra na 3ª 
linha, para que os azulejos possam bater 
certo;

- moldura colocada à volta de cada palavra 
poderá dividir a placa;

- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas:  letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular-monospace;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
moldura: verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
26 azulejos - 18+2+6

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Olhalvo, Alenquer



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ALENQUER 22

Minúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- referência a ferramentas: escrita 

caligráfica com caneta;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- texto apertado no interior da moldura;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Olhalvo, Alenquer



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ALENQUER 23

Minúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- referência a ferramentas: escrita 

caligráfica com caneta;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
-moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
moldura 2: amarelo, azul;
moldura 1, texto:azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Alenquer



AMADORA 1

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
2007

Técnica
serigrafia

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Bernardim Ribeiro, 
Venteira, Amadora

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- texto disposto em 3 linhas.



AMADORA 2

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Gil Vicente, Venteira, Amadora

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
2007

Técnica
serigrafia

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.
- segmento de recta com duas setas 

que indicam a direcção da rua

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
setas, remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- beaks do ‘T’ verticais e simétricos.

Grupo
didone

Notas
- texto disposto em 3 linhas.



AMADORA 3

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Dr. António Cândido, 
Venteira, Amadora

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
1995

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.
- duas setas que indicam a direcção da rua

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
setas, remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio-alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘T’ verticais e simétricos;
- x-height alta;
- ear do ‘r’ redonda.

Grupo
didone

Notas
- ‘A’, ‘U’, ‘N’, ‘O’ com maior contraste de 
espessura que ‘D’, ‘C’, ‘T’;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica 
de decoração utilizada;

- texto disposto em 3 linhas.



AMADORA 4

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Elias Garcia, Venteira, Amadora

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.
- duas setas que indicam a direcção da rua

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
setas, remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais e simétricos;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- texto disposto em 3 linhas.



AMADORA 5

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida do Movimento das Forças 
Armadas, Mina, Amadora

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
1993

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas circulares;
- largura regular-expanded;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ verticais e simétricos;

Grupo
didone

Notas
- entrelinha muito apertada;
- texto disposto em 5 linhas.



AMADORA 6

Decoração
- moldura com motivos abstractos;
- brasão no canto superior direito;
- seta ao centro em baixo que indica

a direcção da rua.

Cor
moldura: verde, amarelo, azul, laranja;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida da Liberdade, 
Moinhos da Funcheira, Amadora

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Fabricante
-

Autor
Pintora Fernanda Páscoa

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beak do ‘E’ e ‘L’ virado para fora;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior.

Grupo
transitional

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- texto disposto em 3 linhas.



AMADORA 7

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida da Liberdade, 
Moinhos da Funcheira, Amadora

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Decoração
- moldura com motivos abstractos;
- brasão no canto superior direito;
- duas setas ao centro em baixo 

que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: verde, amarelo, azul, laranja;
setas, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Pintora Fernanda Páscoa

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beak do ‘E’ e ‘L’ virado para fora;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior.

Grupo
transitional

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- texto disposto em 3 linhas.



AMADORA 8

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Decoração
- moldura com motivos abstractos;
- brasão no canto superior direito;
- duas setas ao centro em baixo que 

indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: verde, amarelo, azul, laranja;
setas, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Pintora Fernanda Páscoa

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Dr. Fernando Piteira Santos, 
Moinhos da Funcheira, Amadora

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
transitional

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- texto disposto em 5 linhas.



AMADORA 9

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Decoração
- moldura com motivos abstractos;
- brasão no canto superior direito.

Cor
moldura: verde, amarelo, azul, laranja;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Pintora Fernanda Páscoa

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Aprígio Gomes, 
Moinhos da Funcheira, Amadora

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
transitional

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- texto disposto em 2 linhas.



AMADORA 10

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Decoração
- moldura com motivos abstractos;
- brasão no canto superior direito.

Cor
moldura: verde, amarelo, azul, laranja;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa Augusto Gil, 
Moinhos da Funcheira, Amadora

Fabricante
-

Autor
Pintora Fernanda Páscoa

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
transitional

Notas
- texto colocado na parte superior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- texto disposto em 2 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 1

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- bowl do ‘P’ termina sem cruzar o stem;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
transitional

Notas
-entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura composta pela ilustração 

dos ramos de uma videira;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Painéis Santiago

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Adro do Apóstolo São Tiago,
São Tiago dos Velhos, Arruda dos Vinhos



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 2

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 5 de Outubro,
São Tiago dos Velhos, Arruda dos Vinhos

Fabricante
Painéis Santiago

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta pela ilustração 

dos ramos de uma videira;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- kerning muito apertado na 3ª linha;
- texto disposto em 3 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 3

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Roque de Aguiar,
São Tiago dos Velhos, Arruda dos Vinhos

Fabricante
Painéis Santiago

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta pela ilustração 

dos ramos de uma videira;
- brasão no topo ao centro;
- uso de duas setas que indicam a direcção

da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- kerning muito apertado;
-entrelinha muito apertada;
- texto disposto em 4 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 4

Decoração
- moldura composta por 4 linhas simples, 

uma delas ornamentada com elementos 
vegetalistas.

Cor
moldura: amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Mário Nunes

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Beco do Alto,
Cardosas, Arruda dos Vinhos

Maiúsculas e Minúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- uso de minúsculas para os conectores;
- kerning largo;
- texto disposto em 3 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 5

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Arruda dos Vinhos

Fabricante
-

Autor
-

Composição
20 azulejos - 4x5

Data
-

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 6

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
São Tiago dos Velhos, Arruda dos Vinhos

Fabricante
Painéis Santiago

Autor
-

Composição
56 azulejos - 7x8

Data
2005

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta pela ilustração 

dos ramos de uma videira;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
transitional

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ARRUDA DOS VINHOS 7

Notas
- dois alfabetos com características 

distintas;
- 1ª linha colocada numa baseline em arco;
- texto disposto em 2 linhas.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical - inclinado 

para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais - fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ chicoteada;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- alguns terminals chicoteados.

Grupo
didone

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
-

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Cardosas, Arruda dos Vinhos

Decoração
- moldura composta por elementos 

geométricos e vegetalistas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

AZAMBUJA 1

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- crossbar do ‘A’ não está completamente

pintada;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Rainha, Azambuja
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AZAMBUJA 2

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Cândido Abreu, Azambuja

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’ 

colocadas invertidas;
- texto na 2ª linha mais comprimido 

e apertado;
- texto disposto em 2 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Engenheiro Moniz da Maia, Azambuja

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ plano;
- leg do ‘R’ curva;
- beaks do ‘E’ verticais;

Grupo
didone

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’, ‘N’ 

colocadas invertidas;
- texto na 3ª linha mais comprimido 

e apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Monturo dos Judeus, Azambuja

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- beaks do ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso: deixa pouca margem 

entre este e a moldura;
- espessuras dos strokes do ‘A’, ‘M’, ‘N’

colocadas invertidas;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Jaime da Mota, Azambuja

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais;
- beaks do ‘T’ virados para fora;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’, ‘M’ 

colocadas invertidas;
- texto na 2ª linha mais comprimido 

e apertado;
- texto disposto em 2 linhas.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- crossbar do ‘A’ quebrada;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- bowl do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- palavras ‘rua’ e ‘de’ com kerning largo;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- ilustração de panejamento no topo 

ao centro.

Cor
moldura 1: amarelo;
moldura 2: roxo, verde, azul;
ilustração: roxo;
texto: preto;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
32 azulejos - 2+5x6
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Iustiniano,
 Manique do Intendente, Azambuja
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LETRA
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- bowl do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- palavras com kerning largo;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- ilustração de panejamento no topo 

ao centro.

Cor
moldura 1: amarelo;
moldura 2: roxo, verde, azul;
ilustração: roxo;
texto: preto;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
32 azulejos - 2+5x6
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Cezar,
Manique do Intendente, Azambuja
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Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho, roxo, 

castanho, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
F.F.A. Marquês Lda.

Autor
-

Composição
31 azulejos - 3+4x7

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Aveiras de Baixo, Azambuja

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso: deixa pouca margem 

entre este e a moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras dos strokes do ‘A’, ‘X’

colocadas invertidas;
- kerning apertado;
- texto disposto numa linha.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- espessuras do ‘D’, ‘R’ não estão de acordo 
com os seus desenhos tradicionais;
- espessuras dos strokes do ‘U’

colocadas invertidas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
molduras: verde, amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Oficina Brito

Autor
-

Composição
72 azulejos - 2+7x10
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Azambuja
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- apex do ‘A’ plano;
- bowls do ‘B’ com configuração horizontal;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por 4 linhas simples 

e elementos de estilo rococó.

Cor
moldura: amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- texto escrito num azul mais escuro.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
88 azulejos - 4x22

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Azambuja
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Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular-condensed;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ plano;
- strokes interrompidos por linhas 

horizontais;

Grupo
graphic

Maiúsculas

Serifs
line (usadas apenas num dos lados 
dos stems)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Notas
- palavra ‘da’ mais expandida que 

as restantes palavras;
- kerning largo: por vezes maior por causa 

das divisões dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- ilustração de uma âncora com uma corda.

Cor
ilustração: castanho, amarelo;
texto: vermelho;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Vila Nova da Rainha, Azambuja
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 3x2

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Aveiras de Baixo, Azambuja
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ virados para fora;
- desenho de uma sombra branca 

em cada letra.

Grupo
didone

Notas
- ‘H’ não possui serifs;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- ilustração de um bovino como fundo.

Cor
moldura, texto: azul;
ilustração: azul, castanho, verde;
sobre fundo branco.
ilustração com cores menos saturadas que 
o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
4 azulejos - 2x2

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de fonte

Localização 
Aveiras de Baixo, Azambuja
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 
rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Belo

Composição
2 azulejos

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Alcoentre, Azambuja
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
didone

Notas
- entrelinha apertada;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul

Fabricante/Autor
SECLA/-

Composição
6 azulejos - 2x3
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual; relevos

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Rossio, Cadaval
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- kerning apertado na 3ª linha;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Dr. Duarte Ribeiro de Macedo,
Cadaval

Fabricante/Autor
SECLA/-

Composição
6 azulejos - 2x3
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual; relevos

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- ‘J’ assente na baseline;
- ‘J’ baseado no desenho do ‘I’.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Padre José Ribeiro Duarte,
Cadaval

Fabricante/Autor
SECLA/-

Composição
6 azulejos - 2x3
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual; relevos

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro;
- uma seta à esquerda que indica 

a direcção da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- beaks do ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- uso de minúsculas para os conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- hierarquia no tamanho do texto;
- 1ª linha condensed em relação ao resto 

do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa de S. José, Cadaval

Fabricante
Espaço 4

Autor
JR

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘T’ verticais.

Grupo
transitional

Notas
- texto muito próximo do brasão: 

o que pode ser visualmente confuso;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua João Santa Barbara, Cadaval

Fabricante
Espaço 4

Autor
JR

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ virados para fora.

Grupo
transitional

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- 3ª linha condensed;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Olival da Fonte, Cadaval

Fabricante
Espaço 4

Autor
JR

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ verticais;
- tail do ‘Q’ não cruza a bowl;

Grupo
transitional

Notas
- texto contorna o brasão (são usados 

tamanhos de letras diferentes);
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- texto comprimido: letras condensed 

e kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Francisco Henriques Corrêa,
Cadaval

Fabricante
Espaço 4

Autor
JR

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- x-height alta;
-altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
transitional

Notas
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Alto do Bacalhau, Cadaval

Fabricante
-

Autor
JR

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- crossbar do ‘A’  colocado na divisão

dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Heroína, Alguber, Cadaval
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- ‘R’  com menor contraste de espessura 

que as outras letras;
- kerning varia: mais largo entre ‘V’ e ‘A’;
- entrelinha diferente entre as 3 linhas;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
Espaço 4

Autor
Laura

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Valentes, Alguber, Cadaval

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CADAVAL 11

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;

Grupo
didone

Notas
- desenho do ‘T’ deformado devido 

às divisões entre azulejos;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa Campo da Bola,
Alguber, Cadaval

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- kerning muito largo;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo da Festa, Alguber, Cadaval

Fabricante
Espaço 4

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- bowl superior do ‘B’ ligeiramente maior 

que bowl inferior;
- spur do ‘G’ vertical e expressivo;
- ‘M’ não tem head serifs.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- 2ª e 3ª linhas muito comprimidas: 

letras condensed e kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Viúva Lamego

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Comendador Gastão Mendes Barata,
Cercal, Cadaval
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
-- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’ virados para fora;
- ‘M’ não tem head serifs.

Grupo
didone

Notas
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
Viúva Lamego

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
2007

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Manuel Ferreira, Cercal, Cadaval

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘T’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical;
- ‘J’ assente na baseline;
- tail do ‘Q’ não cruza a bowl;

Grupo
didone

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- hierarquia no tamanho do texto;
- 2ª e 3ª linhas muito comprimidas: 

letras condensed e kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Fabricante
Viúva Lamego

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Joaquim dos Santos Borda d’Água,
Cercal, Cadaval

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
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Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Cadaval

Minúsculas

Terminals
hooked stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- barb do ‘C’ enrolado e de forma circular;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- x-height alta;
-altura do ascender maior que a altura das 
maiúsculas;
- ‘a’ singlestorey;
- alguns terminals chicoteados;

- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- kerning largo entre ‘a’ - ‘l’;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas 

recortadas;
- ilustração de frutos e vegetais em baixo 

 ao centro;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: amarelo;
ilustração: roxo, amarelo, verde, castanho;
texto: verde escuro;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
35 azulejos - 5x7

Data
-

Técnica
pintura manual
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Maiúsculas

Serifs
tuscan (bifurcadas e trifurcadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems com elementos circulares;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’: um vertical, um circular;
- beak do ‘L’ circular;
- spur do ‘G’ vertical;
- terminals com um desenho exagerado;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

- letras decoradas com elementos rococó 
e um outline.

Grupo
graphic

Notas
- letras muito decoradas podem tornar-se 

difíceis de ler;
- kerning ligeiramente apertado;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura composta por uma ilustração de 
ramos de uma videira;

Cor
moldura 1: azul
moldura 2: verde, amarelo, castanho, azul;
texto: 2 tons de azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
30 azulejos - 5x6

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Alguber, Cadaval
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Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- texto disposto numa linha.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+6

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Cercal, Cadaval
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Maiúsculas

Serifs
bracketed slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
slab serif

Notas
- extensão de algumas palavras pode 

não resultar o melhor aproveitamento 
da disposição em 45° dos azulejos;

- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
molduras: verde, rosa, laranja, vermelho;
texto: vermelho;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
16 azulejos - 4x4
- azulejos colocados a 45°

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Alguber, Cadaval
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Maiúsculas

Serifs
tuscan (bifurcadas e trifurcadas)

Espessura
- linha irregular e recortada;
- stems com elementos côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ trifurcado;
- beaks do ‘E’ bifurcados;
- barb do ‘C’ trifurcado e expressivo.

Grupo
graphic

Notas
- topónimo extenso fica apertado 

no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- 2ª linha muito comprimida: letras 

condensed e kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Lamas, Cadaval

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio-alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ quebrada;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- ‘D’ com menor contraste de espessura 

que as letras restantes;
- espessuras do ‘N’ não estão de acordo 

com o seu desenho tradicional;
- espessuras dos strokes do ‘V’ colocadas 

invertidas;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó.

Cor
moldura: verde, azul,  amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
76 azulejos - 4+8+10+12+3x14
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Cercal, Cadaval
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó.

Cor
moldura: amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
19 azulejos - 9+10

Data
-

Técnica
serigrafia

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Cercal, Cadaval



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CADAVAL 23

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- semcontraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace 

(‘I’ possui largura menor);
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- letras marcadas com outline 

em baixo relevo;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- sem decoração.

Cor
branco sobre fundo azul.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos

Data
-

Técnica
-

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Cercal, Cadaval
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Conceição, Cascais

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais e simétricos.

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto:

o que pode ser visualmente confuso;
- topónimo condensed em relação 

ao resto do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- segmento de recta com duas setas 

que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho
setas, texto: azul
sobre fundo branco
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Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- segmento de recta com duas setas 

que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho
setas, texto: azul
sobre fundo branco

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ verticais e simétricos.

Grupo
didone

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- topónimo condensed em relação 

ao resto do texto;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
Cerâmica Artística de Carcavelos

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
2000

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Frederico Arouca, Cascais
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Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais e simétricos;
- finial do ‘a’ em forma de lágrima;
- ‘a’ doublestorey.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Grupo
didone

Notas
- 2ª linha muito comprimida: 

letras condensed e kerning apertado;
- uso de superscript em minúsculas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho
texto: azul
sobre fundo branco

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Drª Iracy Doyle, Cascais



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CASCAIS 4

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ verticais e simétricos;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- texto é justificado na 2ª e 3ª  linhas, 

tornando o espacejamento entre palavras 
exagerado;

- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Cerâmica Artística de Carcavelos

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
1998

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Sebastião José Carvalho e Melo, 
Cascais
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LETRA

CASCAIS 5

- ear do ‘r’ em forma de lágrima;
- finial do ‘a’ em forma de lágrima;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- algumas palavras são condensed 

e outras regular;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ verticais e simétricos;
- spur do ‘G’ horizontal;
-x-height alta;
-altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cores menos saturadas nos elementos 

decorativos e mais saturada nas letras.

Fabricante
Cerâmica Artística de Carcavelos

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Cidade de Vitória, Cascais



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CASCAIS 6

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais e simétricos;
- beak do ‘L’ virado para fora.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cores menos saturadas nos elementos 

decorativos e mais saturada nas letras.

Fabricante
V.L. (Viúva Lamego)

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Valbom, Cascais



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CASCAIS 7

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano na 1ª linha e pontiagudo 

na 2ª e 3ª;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora 

e simétricos.

Grupo
didone

Notas
- topónimo condensed em relação 

ao resto do texto, de forma a caber 
na moldura;

- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Misericórdia, Cascais



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CASCAIS 8

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto (exagerado);
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ligeiramente quadradas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais e simétricos.

Grupo
didone

Notas
- tamanho das letras é grande em relação 

à placa, não deixando uma margem entre 
estas e a moldura;

- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cores menos saturadas nos elementos 

decorativos e mais saturada nas letras.

Fabricante
Azulejos São Marcos

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida D. Pedro I,
São Pedro do Estoril, Cascais



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

CASCAIS 9

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais e simétricos;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cores menos saturadas nos elementos 

decorativos e mais saturada nas letras.

Fabricante
Cerâmica Artística de Carcavelos

Autor
-

Composição
25 azulejos - 1+4x6
azulejo no topo é recortado

Data
2005

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Cascais
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Decoração
- moldura com ornamentação reminiscente 

do estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- palavra ‘de’ deformada (expanded),

dando destaque ao topónimo;
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-expanded;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais e simétricos.

Grupo
slab-serif

Fabricante
-

Autor
-

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Cascais,
São Pedro do Estoril, Cascais
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LETRA
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Decoração
- moldura com ornamentação reminiscente 

do estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- hierarquia no tamanho do texto;
- palavra ‘de’ deformada (expanded),

dando destaque ao topónimo;
- texto disposto em 4 linhas.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha quebrada;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas angulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ quebrada;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale - geometric

Fabricante
-

Autor
-

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Nove de Abril,
São Pedro do Estoril, Cascais
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LETRA
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha quebrada;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas angulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ quebrada;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale - geometric

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 
manuelino (cruzes e ondas).

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Lusíadas,
São Pedro do Estoril, Cascais



LETRA

CASCAIS 13

PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO
Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro;
- seta que indica a direcção para a qual 

a localidade se estende.

Cor
moldura: azul;
seta, texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- texto disposto numa linha.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 1+8+3
- azulejo no topo é recortado;
- largura dos azulejos varia;
- composição feita livremente,

sem usar um único painel.

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
São Pedro do Estoril, Cascais
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LETRA

CASCAIS 14

Maiúsculas

Serifs
tapered (line serifs)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com terminal;
- crossbar do ‘A’  numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ assimétricos;
- terminals com um desenho exagerado.

Grupo
didone

Notas
- texto num tamanho muito pequeno;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Soares dos Reis / A. Braga

Composição
2 azulejos

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
São Pedro do Estoril, Cascais
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Decoração
- moldura com ornamentação rococó 

e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
1 azulejo

Data
-

Técnica
pintura manual

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e chicoteadas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ plano;
- strokes do ‘A’ e do ‘M’ curvos;
- leg do ‘R’ curva;
- beak do ‘L’ virado para fora.

Grupo
graphic

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- texto disposto numa linha.

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
São Pedro do Estoril, Cascais



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LISBOA 1

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- 2ª linha muito comprimida: letras 
condensed e kerning apertado;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Páteo Alfacinha

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Eduardo Bairrada,
Ajuda, Lisboa



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LISBOA 2

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado na 3ª linha;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Margiochis, 
Caselas, Lisboa

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.
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LETRA

LISBOA 3

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto muito comprimido: letras condensed 

e kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
Faianças e Azulejos do Páteo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Margiochis, 
Caselas, Lisboa

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LISBOA 4

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Padre Reis Lima, 
Caselas, Lisboa

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
1994

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ verticais;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado;
- texto disposto em 3 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LISBOA 5

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua António Janeiro,
Caselas, Lisboa

Fabricante
Faianças e Azulejos do Páteo

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- spur do ‘G’ vertical;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- hierarquia no tamanho do texto;
- 2ª linha muito comprimida: 

letras condensed e kerning apertado;
- texto disposto em 4 linhas.
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LETRA

LISBOA 6

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto disposto numa linha.

Fabricante
Azularte

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Gravato,
Caselas, Lisboa

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.
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LETRA

LISBOA 7

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spur do ‘G’ vertical;
- tail do ‘Q’ curta.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
Azularte

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Quinta do Paizinho,
Caselas, Lisboa

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Margiochis, 
Caselas, Lisboa

Fabricante
Azularte

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto disposto em 2 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Padre Reis Lima, 
Caselas, Lisboa

Fabricante
Azularte

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por quadrados 

esquartelados;
- símbolo da cidade no topo ao centro.

Cor
moldura: preto;
texto:azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular-condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto disposto em 3 linhas.
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Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta com tail, terminando 

abaixo da baseline;
- apex do ‘A’ pontiagudo.
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Decoração
- moldura composta por 2 linha simples;
- uma seta que indica a direcção da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Norte,
Bairro Alto, Lisboa
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura expanded;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ com configuração horizontal;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 5 linhas.

Decoração
- sem decoração

Cor
branco sobre fundo preto.

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo do Chafariz de Dentro,
Alfama, Lisboa
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Terreiro do Trigo,
Alfama, Lisboa

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- sem decoração

Cor
branco sobre fundo preto.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso bold.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular-expanded;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 5 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo do Chafariz de Dentro,
Alfama, Lisboa

Fabricante/Autor
Azularte

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
-

Decoração
- sem decoração

Cor
branco sobre fundo preto.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- kerning largo;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.
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Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Calçadinha de Santo Estêvão,
Alfama, Lisboa

Decoração
- sem decoração

Cor
branco sobre fundo preto.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- acentos e cedilhas pequenos 

e muito finos;
- texto disposto em 4 linhas.
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Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Sol a Santa Catarina,
Santos, Lisboa

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
-

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Lauriano de Oliveira,
Moscavide, Lisboa

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- uma seta que indica a direcção da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto em 3 linhas.
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Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Artur Ferreira da Silva,
Moscavide, Lisboa

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- um segmento de recta com 2 setas que 

indicam a direcção da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto em 3 linhas.
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PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO
Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua D. Luís I, Santos, Lisboa

Fabricante
Cerâmica Lusitânia

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs
(line serifs)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- uso de serifs numa única letra - 

numeração romana
- texto disposto em 3 linhas.
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Decoração
- moldura recortada.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
8 azulejos - 2x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Macau, Anjos, Lisboa

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- placa bilíngue: uso de caractéres

chineses;
- texto disposto em 3 linhas.
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Decoração
- moldura com elementos figurativos 

simbólicos;
- ilustração de uma caravela portuguesa 

no topo.

Cor
moldura, ilustração: verde, amarelo, 
vermelho, azul, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Grupo
didone

Notas
- placa não inserida num sistema gráfico;
- 3ª linha muito comprimida;
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular-condensed;
- largura relativa roman proportions;
- bowls do ‘P’, ‘R’ terminam numa posição 

inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
64 azulejos - 14x7
azulejos recortados nos limites da placa

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça do Município, 
Baixa Pombalina, Lisboa
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Decoração
- moldura composta por uma 

representação de uma estrutura 
arquitectónica.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Grupo
didone

Notas
- placa não inserida num sistema gráfico;
- hierarquia no tamanho do texto;
- ‘U’ pode ser confundido com o ‘V’;
- texto disposto em 5 linhas.

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- bowls do ‘P’, ‘R’ terminam numa posição 

inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora;

Fabricante
-

Autor
-

Composição
48 azulejos - 8x6
azulejos recortados nos limites da placa

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça Luís de Camões,
Chiado, Lisboa
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Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
moldura: verde, amarelo;
texto: branco;
sobre fundo preto.

Notas
- placas existentes nas Caldas da Rainha;
- letras em relevo;
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- bowl do ‘A’ pequeno;
- apex do ‘A’ plano;
- spur do ‘G’ horizontal.

Grupo
lineale: geometric

Fabricante
Faianças Bordallo Pinheiro

Autor
-

Composição
Uma peça cerâmica em relevo

Data
2007

Técnica
pintura manual; relevos

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Rafael Bordalo Pinheiro,
Chiado, Lisboa
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Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Notas
- placa não inserida num sistema gráfico: 

parece ser de iniciativa privada;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
tuscan (bifurcadas e trifurcadas)

Espessura
- linha irregular e recortada;
- stems com elementos côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ trifurcado;
- beaks do ‘E’, ‘T’ bifurcados.

Grupo
graphic

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Meio,
Santa Apolónia, Lisboa
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Decoração
- moldura com motivos abstactos - 

pinceladas.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul.

Notas
- placa não inserida num sistema gráfico: 

parece ser de iniciativa privada;
- palavra ‘Pátio’ maior que o topónimo;
- texto disposto em 2 linhas.

Minúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta)
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
1997

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Pátio Caetano de Carvalho,
Campo de Ourique, Lisboa
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Decoração
- moldura de interior oval.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Grupo
script

Notas
- placa não inserida num sistema gráfico: 

parece ser de iniciativa privada;
- hierarquia no tamanho do texto;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica 
de decoração utilizada;

- texto disposto em 4 linhas.

Minúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta)
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para 

a esquerda e para a direita;

- transição de espessuras gradual;
- peso light.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Vila Visconde de Santo Ambrósio,
Campo de Ourique, Lisboa
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ oblíquo;
- beaks do ‘E’ verticais assimétricos;
- beaks do ‘T’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- moldura com uma linha recortada 

e motivos estrelados.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
28 azulejos - 2x5+(2x7+2x2)

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça Trópico de Câncer, 
Centro Comercial Colombo, Lisboa
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ oblíquo;
- beaks do ‘E’ verticais assimétricos;
- beaks do ‘L’, ‘T’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura de fundo azul com motivos 

marinhos.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
28 azulejos - 2x5+(2x7+2x2)

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Guadalupe,
Centro Comercial Colombo, Lisboa
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Decoração
- painel decorativo: composto 

por elementos florais e panejamento e  
duas figuras humanas;

Cor
moldura: azul, roxo, verde, amarelo, 

vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Notas
- topónimo integrado numa composição

artística;
- texto colocado numa baseline em arco;
- texto disposto em 5 linhas.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo e plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
transitional

Fabricante
-

Autor
-

Composição
378 azulejos - 14x27

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Bairro Estrela d’Ouro, Lisboa
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Decoração
- painel decorativo: composto 

por elementosde estilo rococó 
e  duas figuras humanas;

Cor
moldura: azul, castanho, cor-de-pele, 
amarelo, 
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
900 azulejos - 36x25

Data
-

Técnica
pintura manual

Notas
- topónimo integrado numa composição

artística;
- texto colocado numa baseline em arco;
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
transitional

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Bairro Estrela d’Ouro, Lisboa
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LETRA

LISBOA 30

Fabricante
Cerâmica Lusitânia

Autor
-

Composição
161 azulejos - 7x23

Data
1988

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Bairro Estrela d’Ouro, Lisboa

Decoração
- painel decorativo: composto 

por elementos florais e panejamento e  
duas figuras humanas;

Cor
moldura: azul, rosa, castanho, verde, 

amarelo, vermelho;
texto: castanho;
sobre fundo branco.

Grupo
graphic

Notas
- topónimo integrado numa composição

artística;
- texto colocado numa baseline em arco

(distorção das letras);
- texto disposto em 3 linhas.

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
 curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- apontamentos a branco dão volumetria 

às letras.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por 2 linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
4 azulejos - 1x4

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Boavista, Lisboa
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Maiúsculas

Serifs
geometricas

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto colocado numa baseline em arco;
- ano maior que o topónimo;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linha simples;
- cantos decorados com motivos florais

geométricos.

Cor
moldura: azul, castanho;
cantos: azul, amarelo;
texto: 2 tons de azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
15 azulejos - 3x5

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Moscavide, Lisboa
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- entrelinhas diferentes;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 5 linhas.

Decoração
- moldura com elementos de estilo rococó 

e vegetalistas;
- brasão no topo ao centro;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Espaço 4

Autor
Georgette

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Bairro Estrela d’Ouro, Lisboa
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LETRA
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- desenho de uma sombra em cada letra;

Grupo
transitional

Notas
- entrelinha apertada entre 2ª, 3ª 

e 4ª linhas;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura oval com ornamentação 

vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
J. Leite

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
2003

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Liberdade e Justiça,
Loures
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- bowl do ‘P’ termina sem cruzar o stem;
- tail do ‘Q’ longa;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
transitional

Notas
- texto colocado na parte superior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- uso de minúsculas para os conectores;
- uso de maiúsculas para o topónimo;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado na 3ª linhas;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Passeio do Parque da Cidade,
Loures

Fabricante
-

Autor
J. Leite

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura oval com ornamentação 

vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- desenho de uma sombra em cada letra;  

Grupo
transitional

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- ‘I’ parcialmente escondido na separação 

dos azulejos;
- crossbar do ‘A’ perde-se na divisão 

entre azulejos;
- kerning muito apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua António Caetano Bernado,
Loures

Fabricante
-

Autor
J. Leite

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
2003

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura oval com ornamentação 

vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
transitional

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua General Norton de Matos,
Loures

Fabricante
-

Autor
J. Leite

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
2003

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura oval com ornamentação 

vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- ‘J’ assente na baseline;

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante/Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior arredondado.

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Major Rosa Bastos,
Loures
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Minúsculas

Terminals
hooked stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso light.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com motivos reminiscentes 

do estilo rococó e motivos vegetalistas.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
MC

Autor
MC

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1998

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Professora Maria Etelvina 
Estácio Batista, Lousa, Loures
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Minúsculas

Terminals
forma circular

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- palavra ‘Rua’ maior que o topónimo;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com elementos rococó 

e vegetalistas;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Manuel Pedro Franco, 
Fanhões, Loures
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado 

para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Saudade, 
Fanhões, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos rococó 

e vegetalistas;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- palavra ‘Rua’ com uma espessura bold 

em relação ao topónimo;
- 2ª linha condensed;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Luís de Camões,
Fanhões, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos rococó 

e vegetalistas;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado 

para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- espacejamento de palavras apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Manuel Pedro Frango, 
Fanhões, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos rococó 

e vegetalistas;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.
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LETRA
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado 

para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- ‘e’ colocado na divisão dos azulejos;
- entrelinha apertada entre 3ª, 4ª 

e 5ª linhas;
- texto disposto em 5 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Aviadores Portugueses Brito Pais 
e Sarmento Beires, Fanhões, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos rococó 

e vegetalistas;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado 

para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- topónimo bold em relação ao restante 

texto;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
Galveia Martins

Composição
20 azulejos - 4x5

Data
2004

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de fonte

Localização 
Fanhões, Loures

Decoração
- moldura com elementos rococó 

e vegetalistas;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- bowl do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;
- beak do ‘L’ virado para fora.

Grupo
transitional

Notas
- texto contorna o brasão;
- thin stroke do ‘A’  com variação 

de espessuras;
- entrelinha varia entre as linhas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Almeida Garrett,
São Julião do Tojal, Loures
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Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Fernando Pessoa,
São Julião do Tojal, Loures

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- bowl do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’ verticais.

Grupo
transitional

Notas
- texto contorna o brasão;
- texto disposto em 3 linhas.
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Minúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas) - 
ascenders: roman com blunt serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- x-height alta;
- altura do ascender maior que altura das 
maiúsculas;
- finial do ‘a’ tapered;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
garalde

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas 

e chicoteados.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Olival,
Frielas, Loures
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas) - 
ascenders: roman com blunt serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- tail do ‘Q’ longa;
- x-height alta;
-altura do ascender maior que altura das 
maiúsculas;
- finial do ‘a’ tapered;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
garalde

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Quinta do Pinto,
Frielas, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas 

e chicoteados.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 17

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas) - 
ascenders: roman com blunt serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- beaks do ‘E’ verticais;
- x-height alta;
-altura do ascender maior que altura das 
maiúsculas;
- ear do ‘r’ tapered;
- finial do ‘a’ tapered;
- ‘a’ doublestorey;

- barb do ‘c’ tapered;
- aperture do ‘c’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto: ao 
contrário do restante sistema, esta só se 
aplica ao conector;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Escola Primária,
Frielas, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas 

e chicoteados.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 18

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas) - 
ascenders: roman com blunt serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- barb do ‘c’ tapered;
- aperture do ‘c’ ligeiramente fechada;
- x-height alta;
-altura do ascender maior que altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ tapered;
- finial do ‘a’ tapered;

- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
garalde

Notas
- texto num tamanho mais pequeno 

para caber na placa;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta dos Montes Agudos,
Frielas, Loures

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas 

e chicoteados.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 19

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- bowl do ‘R’ termina atravessado no stem; 
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ quebrado;
- crossbar do ‘A’, ‘E’ atravessa os strokes;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para dentro;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- desenho de uma linha de perspectiva 

dá a ideia de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- letra ‘O’ invertida;
- não são usados acentos;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
23 azulejos - 5+6+4+8

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Lu’is de Camões,
Unhos, Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 20

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- kerning apertado (letras encaixadas 

umas nas outras);
- beak do ‘L’ tem um tamanho pequeno, 

pois toca no ‘O’;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 3 linhas simples;
- moldura com elementos vegetalistas e 
geométricos;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
30 azulejos - 5x6

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 21

Maiúsculas e Minúsculas

Serifs
flared - ascender: blunt terminals

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais e circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- beaks do ‘F’, ‘L’ verticais;
- x-height alta;
-altura do ascender igual à altura das 
maiúsculas;
- finial do ‘a’ tapered;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- texto com alguns pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- texto colocado numa baseline em arco;
- uso de minúsculas e maiúsculas 

misturadas, sem lógica aparente;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Fornarte

Autor
MC

Composição
24 azulejos - 4x6

Data
2010

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Lousa, Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa monospace;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘L’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por elementos rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
22 azulejos - 6+4+12

Data
-

Técnica
-

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 23

Maiúsculas

Terminals
hooked stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- formas fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
1 azulejo

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 24

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais;
- barb do ‘S’ caligráfico: beak stroke.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte da 
placa não deixando margens brancas;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 
invertidas;
- kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista

e rococó.

Cor
moldura 1: azul;
moldura 2: azul,  verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
FFA Marquês Lda.

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Lousa, Loures
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LETRA
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light-medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- crossbar do ‘E’ curta;
- arms do ‘E’ e bowl do ‘D’ atravessam stems;
- diagonal stroke no ‘N’ não termina na ponta 

dos stems.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- letra ‘I’ dividida entre azulejos;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura oval com elementos rococó;
- elementos vegetalistas nos cantos.

Cor
moldura 1: azul;
moldura e ilustração: verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Lousa, Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURES 26

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beak do ‘L’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e rococó.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
António Silva

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1994

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Lousa, Loures
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LETRA
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Minúsculas

Terminals
forma circular

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- x-height alta;
- altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ torcida;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;

- alguns terminals chicoteados;
- desenho de uma linha de perspectiva 

dá a ideia de volumetria em cada letra.
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- moldura com ornamentação vegetalista

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
8 azulejos - 2x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Lousa, Loures
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LETRA
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- crossbar do ‘A’ curva / atravessa os 
strokes;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- strokes do ‘A’ curvos;
- bowls do ‘P’, ‘B’ termina a cruzar o stem;

- caractéres inclinados para a direita;
- texto com influências caligráficas;
- desenho de uma sombra em cada letra.

Grupo
script

Notas
- letra ‘A’ dividida entre azulejos;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
D. Jovem

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1998

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Lousa, Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LOURES 29

LETRA
Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- bowl do ‘R’ termina atravessado no stem; 
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ quebrado;
- crossbar do ‘A’, ‘E’, ‘F’ atravessa os strokes;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ virados para dentro;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- ‘J’ assente na baseline;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl;

- desenho de uma linha de perspectiva 
dá a ideia de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- letras ‘N’, ‘O’ invertidas;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
28 azulejos - 8+13+10

Data
-

Técnica
-

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Fanhões, Loures

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
tuscan (bifurcadas e trifurcadas)

Espessura
- linha irregular e recortada;
- stems com elementos côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ trifurcado;
- beaks do ‘E’ bifurcados.

Grupo
graphic

Notas
- topónimo extenso fica apertado 

no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- 2ª linha muito comprimida: letras 

condensed e kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Fanhões, Loures

Decoração
- moldura com ornamentação 

de estilo rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘T’ verticais;
- tail do ‘Q’ longa / cruza a bowl.

Grupo
didone

Notas
- ‘H’ parcialmente escondido na separação 

dos azulejos;
- hierarquia no tamanho do texto;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- palavra ‘do’ expanded;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó;
- ilustração de animais.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1989

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Ribas de Cima, Loures



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURINHÃ 1

Minúsculas

Terminals
enrolados

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- leg do ‘R’ curva;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- ‘g’ singlestorey;
- alguns terminals chicoteados;

- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Josefina Ribeiro

Composição
7 azulejos - 1+2x3

Data
1993

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo da Républica, Lourinhã



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURINHÃ 2

Minúsculas

Terminals
enrolados

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ curva;
- apex do ‘A’ curvo;
- strokes do ‘A’ e do ‘M’ curvos;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- ‘g’ singlestorey;

- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- texto não está bem centrado;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua António Maria Roque Delgado, 
Lourinhã

Fabricante
-

Autor
Josefina Ribeiro

Composição
7 azulejos - 1+2x3

Data
1993

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
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LETRA

LOURINHÃ 3

Minúsculas

Terminals
enrolados

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 
apertado no interior da moldura;
- tipologia de arruamento abreviada;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Cotovelo, Lourinhã

Fabricante
-

Autor
Josefina Ribeiro

Composição
5 azulejos - 1+2x2

Data
1993

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURINHÃ 4

Minúsculas

Terminals
circulares e enrolados

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ curva e enrolada;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- strokes do ‘A’ e do ‘M’ curvos;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- ‘g’ singlestorey;
- alguns terminals chicoteados;

- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
Lucinda Gravito

Composição
7 azulejos - 1+2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Professor Miguel Telles Antunes, 
Lourinhã

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
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LETRA

LOURINHÃ 5

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta/

instantânea;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Padre Santo, Atalaia, Lourinhã
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LETRA

LOURINHÃ 6

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta/

instantânea;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curvaa;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Fonte Nova, Atalaia, Lourinhã

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista 

e rococó;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURINHÃ 7

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’, ‘H’ atravessam os strokes;
- apex do ‘A’ arredondado;
- arms e crossbar do ‘E’, ‘F’ atravessam 

os stems;
- tail do ‘Q’ curta;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto com pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- texto contorna o brasão;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda.

Cor
moldura: azul, amarelo, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua D. Afonso Henriques, 
Moledo, Lourinhã

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

LOURINHÃ 8

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ atravessa o thin stroke;
- apex do ‘A’ plano;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto com pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- texto contorna o brasão;
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada entre a 2ª e 3ª linhas;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo da Fundação Nacional, 
Moledo, Lourinhã

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda;
- indicação numérica no canto inferior 

direito.

Cor
moldura: azul, amarelo, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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LETRA

LOURINHÃ 9

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’, ‘H’ atravessam os strokes;
- apex do ‘A’ arredondado;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto com pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- texto contorna o brasão;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Carvalhos, Moledo, Lourinhã

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo à esquerda;
- indicação numérica no canto inferior 

direito.

Cor
moldura: azul, amarelo, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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LETRA

LOURINHÃ 10

Minúsculas

Terminals
slab serif e em forma de lágrima

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta com tail;
- strokes do  ‘M’ curvos;
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- x-height alta;
- altura do ascender maior que altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ circular;

- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- strokes do ‘v’ curvos;
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto com pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- entrelinha desigual;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- brasão no topo à esquerda.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
A Remo

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua José Silvano Marcelino, 
Reguengo Grande, Lourinhã
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LETRA
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Minúsculas

Terminals
slab serif e em forma de lágrima

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- strokes do ‘L’ curvos;
- x-height alta;
- ear do ‘r’ em forma de lágrima;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- ‘g’ singlestorey;
- alguns terminals chicoteados;

- caractéres inclinados para a direita;
- texto com pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- texto contorna o brasão;
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha larga;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- brasão no topo à esquerda.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
remate, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
A Remo

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo da Igreja, 
Reguengo Grande, Lourinhã
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Minúsculas

Terminals
slab serif e em forma de lágrima

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta com tail;
- strokes do  ‘M’ curvos;
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- x-height alta;
- ear do ‘r’ em forma de lágrima;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;

- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto com pormenores caligráficos.

Grupo
script

Notas
- topónimo abreviado;
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha desigual;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua João M. S. Marques,
Reguengo Grande, Lourinhã

Fabricante
-

Autor
A Remo

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- brasão no topo à esquerda.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
remate, texto: azul;
sobre fundo branco.
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Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- x-height alta;
-altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal;
- ‘g’ doublestorey.

Grupo
transitional

Notas
- topónimo integrado numa composição 

artística;
- ilutração dificulta a leitura de algumas 

letras;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples, 

cantos arredondados para dentro;
- ilustração do topónimo à direita;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul claro;
ilustração: vermelho, laranja, amarelo, 

verde, castanho, azul
texto: azul escuro;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de S. Miguel, 
Vimeiro, Lourinhã
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Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- x-height alta;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- topónimo integrado numa composição 

artística;
- entrelinha desigual;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
Salvador

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
2005

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Monumento, 
Vimeiro, Lourinhã

Decoração
- moldura composta por uma linha simples, 
cantos arredondados para dentro;
- ilustração do topónimo à direita;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul claro;
ilustração: vermelho, amarelo, castanho, 

azul;
texto: azul escuro;
sobre fundo branco.
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Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- ‘J’ assente na baseline;
- x-height alta;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal;

Grupo
transitional

Notas
- topónimo integrado numa composição 

artística;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
Salvador

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
2003

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça José Máximo da Costa, 
Vimeiro, Lourinhã

Decoração
- moldura composta por uma linha simples, 
cantos arredondados para dentro;
- ilustração do topónimo à direita;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul claro;
ilustração:azul, cinzento, castanho;
texto: azul escuro;
sobre fundo branco.
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LETRA
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Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- x-height alta;
-altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- topónimo integrado numa composição 

artística;
- erro ortográfico;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
Salvador

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
2002

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Cabecinho,
Vimeiro, Lourinhã

Decoração
- moldura composta por uma linha simples, 
cantos arredondados para dentro;
- ilustração do topónimo à direita;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul claro;
ilustração: vermelho, amarelo, castanho, 

azul, preto;
texto: azul escuro;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos/côncavos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ arredondado;
- strokes do ‘A’ e do ‘M’ curvos;
- beaks do ‘E’ virados para dentro;
- barb do ‘S’ curvo e expressivo;
- aperture do ‘G’ fechada;
- formas irregulares.

Grupo
graphic

Notas
- ‘O’, ‘D’ com menor contraste de espessura 

que as restantes letras;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica 
de decoração utilizada;

- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e rococó;
- ilustração de uma figura humana à direita.

Cor
moldura: azul, amarelo;
ilustração, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Ruivo

Composição
42 azulejos - 6x7

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
São Bartolomeu, Lourinhã
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Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos/côncavos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ arredondado;
- strokes do ‘A’ curvos;
- beaks do ‘T’ virados para dentro;
- beak do ‘L’ expressivo;
- formas irregulares.

Grupo
graphic

Notas
- ‘L’ pode ser confundido por um ‘U’;
- texto disposto numa linha;

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Ruivo

Composição
10 azulejos - 2x5

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Atalaia, Lourinhã
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Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta/curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’, ‘L’ verticais;
- spur do ‘G’ horizontal.

Grupo
didone

Notas
- topónimo integrado numa composição 

artística;
- texto colocado numa baseline em arco;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por 3 linhas simples;
- brasão ao centro.

Cor
moldura: verde, azul, vermelho;
texto: preto;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Ruivo

Composição
90 azulejos - 10x9

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Atalaia, Lourinhã
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- topónimo integrado numa composição 

artística;
- espessuras do ‘H’ não estão de acordo 

com o seu desenho tradicional;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica 
de decoração utilizada;

- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão ao centro.

Cor
preto sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
30 azulejos - 6x5

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Moledo, Lourinhã



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 1

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- palavra ‘RUA’ maior que o topónimo;
- espessuras dos strokes do ‘A’ e do ‘M’ 

colocadas invertidas;
- kerning apertado na 2ª linha;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
C. A. do Oeste

Autor
António Silva

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Dezembro, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 2

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras dos strokes do ‘A’ e do ‘M’

colocadas invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua José Maria da Costa, Mafra

Fabricante
C. A. do Oeste

Autor
António Silva

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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LETRA

MAFRA 3

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna a sua 
leitura difícil;
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras dos strokes do ‘A’, ‘M’ e ‘V’ 
colocadas invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Bombeiros Voluntários de Mafra, 
Mafra

Fabricante
C. A. do Oeste

Autor
António Silva

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 4

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 
invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Poço, Mafra

Fabricante
C. A. do Oeste

Autor
António Silva

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 5

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Mouco, Mafra

Fabricante
-

Autor
Ant.

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 6

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- kerning largo na 2ª e 3ª linhas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Narcisa, Mafra

Fabricante
-

Autor
Ant.

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 7

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua José Maria da Costa, Mafra

Fabricante
-

Autor
Ant.

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 8

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Movimento das Forças Armadas, 
Mafra

Fabricante
-

Autor
A. Silva

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul,vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 9

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: grostesque

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Canal, Mafra

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
2000

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- brasão no canto superior esquerdo;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul,vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 10

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- moldura muito próxima do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- kerning apertado na 1ª linha;
- espacejamento de palavras exagerado;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ilustração de um rosário;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Estrada da Patela,
Vila Franca do Rosário, Mafra

Fabricante
-

Autor
Ant.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 11

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘G’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 
apertado no interior da moldura;
- letras muito condensed podem tornar-se 
difíceis de ler;
- kerning largo entre ‘L’ - ‘A’;
- espacejamento de palavras exagerado;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ilustração de um rosário;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Adriano da Silva Figueiredo,
Vila Franca do Rosário, Mafra

Fabricante
-

Autor
Ant.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 12

Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- bowl do ‘R’ termina atravessado no stem; 
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ quebrado;
- crossbar do ‘A’, ‘E’, ‘H’ atravessa os strokes;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, virados para dentro;
- desenho de uma linha de perspectiva 

dá a ideia de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- uso de azulejos brancos para que a placa 

fique sempre com a mesma largura;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- letras ‘N’, ‘O’, ‘S’ invertidas;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
36 azulejos - 4x9

Data
2007

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Nossa Senhora do Rosário,
Vila Franca do Rosário, Mafra

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 13

Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- beaks do ‘L’ verticais;
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica de 
decoração utilizada;

- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no canto superior direito;
- símbolo da UE no canto superior 

esquerdo.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
2001

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Capitão João Lopes,
Vila Franca do Rosário, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 14

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ assimétricos/oblíquos.

Grupo
didone

Notas
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
C.R. Arte’s

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Maio,
São Miguel de Alcainça, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 15

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ assimétricos/oblíquos;
- beaks do ‘F’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
C.R. Arte’s

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Movimento da Forças Armadas,
São Miguel de Alcainça, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 16

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;

Grupo
didone

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras do ‘M’, ‘T’ não estão 

de acordo com o seu desenho tradicional;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Graça B. André

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Estação de Mafra,
São Miguel de Alcainça, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 17

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’, ‘T’ verticais;
- ‘J’ assente na baseline.

Grupo
didone

Notas
- letra ‘A’ dividida entre azulejos;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Atelier Bernardes

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo da Junta, Cheleiros, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 18

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Silverio Galrão Nogueira, 
Cheleiros, Mafra

Fabricante
Atelier Bernardes

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- 2 setas que indicam a direcção da rua.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 19

Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- ‘J’ assente na baseline;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal;
- ‘g’ doublestorey com tail aberta;

Grupo
didone

Notas
- letras ‘g’, ‘i’ invertidas;
- kerning largo na 1ª linha e apertado 

nas restantes;
- espacejamento de palavras exagerado;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples 

e motivos florais;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua José Maria Dominguez,
Igreja Nova, Mafra

Fabricante
Ant.

Autor
Ant.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 20

Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- beaks do ‘L’ virados para fora;
-altura do ascender menor que altura 

das maiúsculas;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey.

Grupo
didone

Notas
- kerning largo na 1ª e 2ª linhas;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua das Lombas, Igreja Nova, Mafra

Fabricante
Atelier Bernardes

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples 

e motivos florais;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 21

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- hierarquia no tamanho do texto;
- palavra ‘RUA’ maior que o topónimo;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Graça B. André

Autor
Graça B. André

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Bombeiros Voluntários,
Malveira, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

MAFRA 22

LETRA
Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘L’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- uso de um ‘R’ mais pequeno para 

o título pessoal;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- 2 setas que indicam a direcção da rua.

Cor
molduras: azul, verde, amarelo, vermelho;
setas, texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Dr. Oliveira Salazar,
Malveira, Mafra

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data

Técnica
pintura manual



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 23

Minúsculas

Terminals
hooked stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas e fluídas;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- alguns terminals chicoteados;
- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó;
- brasão à esquerda.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
António Silva

Composição
24 azulejos - 4x6

Data
1994

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Gradil, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 24

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘L’ virados para dentro;
- spur do ‘G’ vertical;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- azulejo do ‘I’ é menos largo;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
8 azulejos - 1+7
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Gradil, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 25

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- beaks do ‘E’ virados para dentro;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- letra ‘S’ invertida;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 1+11
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Cheleiros, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 26

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’, ‘V’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para dentro;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- azulejo do ‘I’ é menos largo;
- texto disposto numa linha.

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Malveira, Mafra

Fabricante
-

Autor
-

Composição
11 azulejos - 1+10
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 27

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular-expanded;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- texto maior na 4ª linha;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
76 azulejos - 2+6+2x10+4x12
azulejos recortados nos limites do painel

Data
2007

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

MAFRA 1

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa roman proportions;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- palavra ‘RUA’ maior que o topónimo;
- espessuras dos strokes do ‘A’ e do ‘M’ 

colocadas invertidas;
- kerning apertado na 2ª linha;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
C. A. do Oeste

Autor
António Silva

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Dezembro, Mafra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ODIVELAS 1

Maiúsculas

Serifs
flared

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ assimétricos/oblíquos.

Grupo
transitional

Notas
- ilutração pode dificultar a leitura 

de algumas letras;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- 3ª linha condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas de cantos 

arredondados, com motivos ondulados 
e circulares entre estas;

- ilustração de um símbolo médico 
em baixo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante/Autor
F.L. Sacavém/-

Composição
15 azulejos - 3x5
-azulejos dos cantos possuem o canto 

exterior recortado.

Data
1983

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Prof. Doutor Augusto Abreu Lopes, 
Odivelas



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

ODIVELAS 2

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- acento e cedilha têm o mesmo desenho 

e estão colocados à mesma altura;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura comelementos de estilo rococó, 

elementos vegetalistas e florais;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
32 azulejos - 2+5x6

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Caneças, Odivelas



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 1

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- ‘J’ assente na baseline;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Aljubarrota, Oeiras



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 2

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Porto Santo, Oeiras

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 3

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado na 3ª linha;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida das Descobertas, Oeiras

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- 2 setas que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 4

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’ verticais;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- demasiado texto na placa torna a sua 

leitura difícil;
- entrelinha apertada;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Amadora

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 5

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ verticais;
- tail do ‘Q’ não toca a bowl e é longa;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado na 4ª linha;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Mouzinho de Albuquerque, 
Oeiras

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 6

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ verticais;
- ear do ‘r’ circular.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- dois alfabetos com características 

distintas;
- uso de uma minúscula para um título 

pessoal;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 
Oeiras

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 7

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora/ 

expressivos;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- 2ª linha condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Bernardim Ribeiro, Amadora

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 8

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘T’ virados para fora;
- ear do ‘r’ circular.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- uso de uma minúscula para um título 

pessoal;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Dr. António Cândido, Amadora

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- 2 setas que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 9

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Dezembro, Amadora

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 10

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Dezembro, Amadora

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 11

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’, ‘T’ virados para fora/

expressivos;
- barb do ‘S’ expressivo;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo da Boavista, Oeiras

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 12

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’ verticais;
- spur do ‘G’ vertical;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo;
- um remate em cada lado composto

por quadrados disposto em triângulo.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, roxo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
1 azulejos - 3x4
azulejos recortados nos limites do painel

Data
1989

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de jardim

Localização 
Parque de Delfim Guimarães, Amadora



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 13

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- dois alfabetos com características 

distintas;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com elementos de estilo rococó 

delimitados por 2 linhas simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Casal da Medrosa, Oeiras



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 14

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para dentro;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl/ ondulada;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- azulejo do ‘I’ é menos largo;
- hifen muito pequeno e colocado como 

um acento;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
20 azulejos - 1+8+4+7
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Queluz-de-Baixo, Oeiras



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

OEIRAS 15

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’ verticais;
- aperture do ‘C’ fechada.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- 2ª linha encostada à esquerda;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
20 azulejos - 4x5

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Oeiras



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 1

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- beak do ‘L’ vertical;
- spur do ‘G’ vertical;

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- crossbar do ‘A’ na separação dos azulejos;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas. 

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Vasco da Gama, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 2

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- crossbar do ‘A’ na separação dos azulejos;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
1987

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Franscisco Cordeiro Batista, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 3

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- beaks do ‘E’, ‘L’ verticais;
- x-height alta;
- ear do ‘r’ circular.

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- uso de uma minúscula para um título 

pessoal;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Dr. Álvaro de Vasconcelos, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- 2 setas que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
setas, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 4

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- espessuras dos strokes do ‘A’, ‘V’ 

colocadas invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
Cerâmica Cintra Antiga

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
1995

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Movimento das Forças Armadas, 
Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- 2 setas que indicam a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
setas, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 5

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- uso de minúsculas em itálico para 

um poema;
- hierarquia no tamanho do texto;
- espessuras dos strokes do ‘A’ colocadas 

invertidas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Fabricante
Cerâmica Cintra Antiga

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
1996

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Escola, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 6

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
 - bowl do ‘P’, ‘R’ termina numa posição 

inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora/

expressivos;
- barb do ‘S’ expressivo.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa da Portela,  <Sintra

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 7

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘P’, ‘R’ termina numa posição 

inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça de D. Afonso V, Sintra

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 8

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
2001

Técnica
serigrafia

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Tenente Coronel Maggiolo de Gouveia, 
Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 9

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
13 azulejos - 1+3x4
azulejo no topo é recortado

Data
2001

Técnica
serigrafia

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Casal Amélia, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 10

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 4 linhas 

+ poema de 4 linhas.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
11 azulejos - 1+5x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Nossa Senhora da Esperança, 
Fontanelas, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- ornamento vegetalista em baixo 

ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 11

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ plano;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas

+ poema de 4 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
17 azulejos - 1+4x4
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua dos Barros, Fontanelas, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- seta que indica a direcção da rua.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
seta, texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 12

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- kerning apertado;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo
rococó e árabe;
- brasão no canto superior esquerdo;
- ilustração das chaminés do Palácio 

de Sintra.

Cor
moldura: azul, amarelo;
ilustração: vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
56 azulejos - 7x8
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Capitão Mario Alberto Soares Pimentel, 
Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 13

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- texto colocado na parte inferior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura aberta em círculo e composta 
por esferas armilares e cordas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
44 azulejos - 2+7x6
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça da Républica, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 14

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- kerning apertado;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por 2 linhas simples;
- moldura com elementos vegetalistas

estilizados.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Chaby Pinheiro,
Mem Martins, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 15

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- uso de maiúsculas: small caps;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
5 azulejos

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Fontanelas, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 16

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto numa linha 

+ poema de 4 linhas.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
21 azulejos - 1+4x5
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Fontanelas, Sintra

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 17

Maiúsculas

Serifs
slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;

Grupo
slab serif

Notas
- setas muito próximas do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura com elementos reminiscentes 

do estilo rococó;
- seta que indica a direcção para a qual 

se estende a localidade.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
10 azulejos - 2x5

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Mem Martins, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 18

Maiúsculas

Serifs
tuscan (trifurcadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems irregulares;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- beaks do ‘E’ verticais;
- barb do ‘C’ trifurcado e expressivo;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- letras em relevo;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- sem decoração.

Cor
preto sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
11 azulejos

Data
-

Técnica
pintura manual; relevos

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 19

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ arredondado;
- spine do ‘S’ recta.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
M.A.I.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 20

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems com elementos redondos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa monospace;
- apex do ‘A’ bifurcado;
- beaks do ‘E’, ‘L’ em forma de lágrima;
- barb do ‘C’ em forma de lágrima;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- desenho de outline;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e vegetalista.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
16 azulejos - 9+7

Data
-

Técnica
-

Tipologia
3. placa de instituição privada

Localização 
Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 21

Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- ‘U’ pode ser confundido com o ‘V’;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha com 

os cantos redondos para o seu interior.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Cerâmica Monsanto

Autor
-

Composição
8 azulejos - 2x4

Data
1996

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Belas, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SINTRA 22

Maiúsculas

Serifs
slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- apex do ‘A’ plano;
- strokes do ‘A’ curvos;
- beak do ‘E’ vertical;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- entrelinha apertada;
- til estreito numa tentativa de o fazer 

caber no azulejo;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
7 azulejos - 4+3;
15 azulejos na borda

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Belas, Sintra



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 1

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 
Sobral do Monte Agraço



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 2

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta 25 de Abril,
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 3

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça Dr. Eugénio Dias, 
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 4

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Marquês Pombal, 
Sobral do Monte Agraço

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- kerning largo entre ‘A’-’V’;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 5

Maiúsculas

SansSerifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Avenida Marquês de Pombal, 
Sobral do Monte Agraço

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
-

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 6

Maiúsculas

SansSerifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
8 azulejos - 2x4

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Herois da Bélgica,
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 7

Maiúsculas

SansSerifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
10 azulejos - 2x5

Data
-

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Combatentes da Pátria,
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 8

Minúsculas

Terminals
circulares e enrolados

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste inclinado para a direita;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- crossbar do ‘A’ curva e enrolada;
- apex do ‘A’ côncavo;
- strokes do ‘A’ e do ‘P’ curvos;
- ‘a’ singlestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;

- caractéres inclinados para a direita;
- texto caligráfico.

Grupo
script

Notas
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante
-

Autor
J.M.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta 25 de Abril,
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 9

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
-palavra ‘RUA’ bold em relação ao restante  

texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Fabricante
Artifogo

Autor
-

Composição
9 azulejos - 3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua António Braamcamp Sobral,
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- cantos com motivos vegetalistas.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 10

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;
- tail do ‘Q’ não cruza a bowl/curta.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
Artifogo

Autor
-

Composição
9 azulejos -3x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Maestro Belo Marques,
Sobral do Monte Agraço

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- cantos com motivos vegetalistas.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 11

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
transitional

Notas
- letra ‘A’ dividida entre azulejos;
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- uso de superscript em maiúsculas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista;
- brasão no topo ao centro.

Cor
molduras: verde, azul, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Sobral do Monte Agraço



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 12

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘T’ virados para dentro;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- azulejo do ‘I’ é menos largo;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 1+11

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Sapataria, Sobral do Monte Agraço



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

SOBRAL DO MONTE AGRAÇO 13

Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ verticais;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- spur do ‘G’ vertical;

Grupo
transitional

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado na 1ª linha;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 
rococó e vegetalista;
- brasão no topo ao centro;
- um remate na parte inferior do painel.

Cor
molduras: verde, amarelo, vermelho;
remate, texto: verde;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Teresa Vitorino

Composição
24 azulejos - 4x6

Data
1997

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Sapataria, Sobral do Monte Agraço



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

TORRES VEDRAS 1

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por elementos 

arquitectónicos e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1993

Técnica
-

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Dezembro,
Torres Vedras
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto colocado na parte inferior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning largo entre ‘R’-’I’;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 9 de Abril, Torres Vedras

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1993

Técnica 
-

Decoração
- moldura composta por elementos 

arquitectónicos e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- ‘A’  com espessura mais fina;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica 
de decoração utilizada;

- entrelinha apertada;
- acento num tamanho muito pequeno;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praça da Républica, Torres Vedras

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1993

Técnica 
-

Decoração
- moldura composta por elementos 

arquitectónicos e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;

Grupo
lineale: grotesque

Notas
- letra ‘A’ dividida entre azulejos;
- kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa Luís Faria, Torres Vedras

Fabricante
-

Autor
CrisMelo

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica 
-

Decoração
- moldura composta por elementos 

arquitectónicos e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- spur do ‘G’ vertical;

Grupo
lineale: geometric

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- hierarquia no tamanho do texto;
- ‘A’  com espessura mais fina;
- variação do contraste de espessuras 

poderá ser derivado da ténica 
de decoração utilizada;

- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Largo Frei Eugénio Trigueiros,
Torres Vedras

Fabricante
RUGO Cerâmicas

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1993

Técnica 
-

Decoração
- moldura composta por elementos 

arquitectónicos e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

TORRES VEDRAS 6

Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso light-medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
transitional

Notas
- texto descentrado;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Cerâmica Fim de Século

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1999

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Seixal, 
A-dos-Cunhados, Torres Vedras
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso light-medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘T’ virados para fora.;
- spur do ‘G’horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- espacejamento de palavras exagerado;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Cerâmica Fim de Século

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1999

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Bispo Targa, 
A-dos-Cunhados, Torres Vedras
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso light-medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ virados para fora.

Grupo
transitional

Notas
- 2ª linha dividida entre azulejos;
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha desigual;
- uso de superscript em maiúsculas;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa Nossa Senhora da Luz,
A-dos-Cunhados, Torres Vedras

Fabricante
Cerâmica Fim de Século

Autor
-

Composição
7 azulejos - 1+2x3
azulejo no topo é recortado

Data
1999

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’, ‘H’ com espessura 
muito fina;
- apex do ‘A’ côncavo;
- beak do ‘L’ virado para fora.

Grupo
transitional

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- ornamentação na parte inferor do painel 
composta por linhas chicoteadas;

- ilustração da silhueta de uma torre 
no canto superior esquerdo.

Cor
azul turquesa sobre fundo branco.
- 2 tons de azul.

Fabricante
-

Autor
A.P.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Carvalhal,
A-dos-Cunhados, Torres Vedras
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora;

Grupo
didone

Notas
- crossbar do ‘A’ coincide com a linha 

de separação dos azulejos;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Espaço 4

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua das Oliveiras,
Campelos, Torres Vedras
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora;
- ‘J’ termina abaixo da baseline;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo 

rococó e vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, castanho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Espaço 4

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Bêco Josué Luis,
Campelos, Torres Vedras
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LETRA
Minúsculas

Serifs
bracketed slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta/

instantânea;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl e leg do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ não cruza o thin stroke;
- apex do ‘A’ oblíquo;
- beak do ‘F’ vertical;
- ‘J’ assente na baseline;
- x-height alta;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- bowl do ‘a’ não cruza o stroke;
- ‘a’ doublestorey;

- crossbar do ‘e’ horizontal/não cruza 
o stroke;

- bowl do ‘o’ não é fechada;
- aperture do ‘c’ fechada.

Grupo
slab serif

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- entrelinha apertada;
- uso de superscript em maiúsculas;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- texto escrito num azul mais escuro.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua José Francisco Aniceto,
Campelos, Torres Vedras

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual; estampilha
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LETRA
Minúsculas

Serifs
bracketed slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta/

instantânea;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl e leg do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta;
- x-height alta;
-altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- bowl do ‘a’ não cruza o stroke;
- ‘a’ doublestorey;

- crossbar do ‘e’ horizontal/não cruza 
o stroke;

- bowl do ‘o’ não é fechada;

Grupo
slab serif

Notas
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- texto escrito num azul mais escuro.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Calixto Zeferino,
Campelos, Torres Vedras

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual; estampilha
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LETRA
Minúsculas

Serifs
bracketed slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta/

instantânea;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl e leg do ‘R’ termina sem cruzar o stem;
- leg do ‘R’ recta;
- bowl do ‘P’ termina sem cruzar o stem;
- ‘J’ assente na baseline;
- x-height alta;
-altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- bowl do ‘a’ não cruza o stroke;
- ‘a’ doublestorey;

- crossbar do ‘e’ horizontal/não cruza 
o stroke;

- bowl do ‘o’ não é fechada;
- ‘g’ doublestorey/bowls não são fechadas.

Grupo
slab serif

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- topónimo abreviado;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Padre José Rodg. Paula,
Campelos, Torres Vedras

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual; estampilha

Decoração
- moldura com ornamentação de estilo

rococó;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- texto escrito num azul mais escuro.
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Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘L’, ‘T’ verticais;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;

Grupo
transitional

Notas
- esta placa não está inserida num sistema;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: verde, amarelo, azul;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua da Bela-Vista, 
Campelos, Torres Vedras

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- strokes do ‘A’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- crossbar do ‘H’ na diagonal;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- letra ‘S’ invertida;
- azulejo de espaço é menos largo;
- texto disposto numa linha.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
17 azulejos - 1+16

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
A-dos-Cunhados, Torres Vedras

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;

Grupo
didone

Notas
- palavra ‘VILA’ bold comparada com 

o topónimo;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por 4 linhas com 
cantos redondos colocadas nos 4 cantos 
das placas;
- brasão no topo ao centro.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
24 azulejos - 4x6 + 24 azulejos na borda

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
A-dos-Cunhados, Torres Vedras
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura expanded;
- largura relativa monospace;
- bowl do ‘R’ com configuração horizontal;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- spine do ‘S’ recta;

Grupo
lineale: geometric

Notas
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
50 azulejos - 2x25 + 56 azulejos na borda 

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de insituição

Localização 
Torres Vedras
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Maiúsculas

Serifs
wedge

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- bowl do ‘R’ termina atravessado no stem; 
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ quebrado;
- crossbar do ‘A’, ‘E’, ‘F’ atravessa os strokes;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘T’ virados para dentro;
- spur do ‘G’ horizontal;
- ‘J’ assente na baseline;

- desenho de uma linha de perspectiva 
dá a ideia de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- moldura colocada à volta de cada palavra 

poderá dividir a placa;
- texto disposto em 3 linhas.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
22 azulejos - 7+4+11

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
A-dos-Cunhados, Torres Vedras

Decoração
- moldura com elementos vegetalistas.

Cor
moldura: verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- beaks do ‘E’ verticais;
- barbs do ‘S’ horizontais;

Grupo
slab serif

Notas
- texto disposto numa linha;

Fabricante
-

Autor
-

Composição
3 azulejos

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de lavabos

Localização 
Torres Vedras

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 

rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais;
- barbs do ‘S’ horizontais;

Grupo
slab serif

Notas
- texto disposto numa linha;

Fabricante
-

Autor
-

Composição
3 azulejos

Data
-

Técnica 
-

Tipologia
1. placa de lavabos

Localização 
Torres Vedras

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

VILA FRANCA DE XIRA 1

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
didone

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado na 2ª e 4ª linhas;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cor das letras parece estar a espalhar-se 

para fora dos limites do desenho.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Curado, Vila Franca de Xira
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LETRA

VILA FRANCA DE XIRA 2

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- letra ‘I’ dividida entre azulejos;
- letra ‘U’ desencontrada entre os azulejos;
- hierarquia no tamanho do texto;
- 3ª linha muito comprimida: 

letras condensed e kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Grémio Artístico,
Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4
azulejos recortados nos limites do painel

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cor das letras parece estar a espalhar-se 

para fora dos limites do desenho.
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LETRA
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Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- ‘G’ parcialmente escondido na separação 

dos azulejos;
- letra ‘B’ deformada por estar dividida 

entre azulejos;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- 2ª linha muito comprimida: 

letras condensed e kerning apertado;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Dr. Miguel Bombarda, 
Vila Franca de Xira

Fabricante
Fábrica Sant’Anna

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos recortados nos limites do painel

Data
1948

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- cor das letras parece estar a espalhar-se 

para fora dos limites do desenho.
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Minúsculas

Serifs
tapered (pouco afiadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- beaks do ‘T’ verticais;
- x-height alta;
- altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ circular;
- finial do ‘a’ circular;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
transitional

Notas
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.
- brasão em baixo ao centro.

Cor
molduras: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Azul Arte

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Terreirinho, 
Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
line (pouco refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares, ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘T’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- spur do ‘G’ vertical;

Grupo
didone

Notas
- kerning largo na 3ª linha;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.
- brasão em baixo ao centro.

Cor
molduras: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Azul Arte

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
1996

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Travessa do Açougue,
Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais,
- beaks do ‘T’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- topónimo condensed em relação ao resto 

do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.

Cor
molduras: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Viúva Lamego

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua do Espírito Santo,
Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ verticais,
- beak do ‘L’ virados para fora;
- spur do ‘G’ vertical.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.

Cor
molduras: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Viúva Lamego

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Heróis da Guerra Peninsular,
Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘L’, ‘T’ virados para fora;
- bowl superior do ‘B’ menor 

que bowl inferior;
- diagonal stroke no ‘M’, ‘N’ não cruza 

os strokes verticais nas suas pontas.

Grupo
didone

Notas
- ‘T’ com espessura mais larga pois coincide 

com a divisão dos azulejos;
- letras ‘D’, ‘A’ deformadas pois estão 

divididas entre azulejos;
- texto disposto em 2 linhas.

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos dos cantos possuem o canto 
exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Calçada da Costa Branca,
Vila Franca de Xira

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- 2 elementos vegetalistas/rococó no topo;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso medium.

Formas
- curvas pequenas: letras ligeiramente 
rectangulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- ‘I’ com tittle.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 5 linhas.

Fabricante
-

Autor
J.B.M.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Fernando António Artilheiro,
Castanheira do Ribatejo,
Vila Franca de Xira

Decoração
- moldura composta por elementos 

vegetalistas e de estilo rococó;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
azul sobre fundo branco.
- dois tons de azul
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Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- kerning apertado na 3ª linha;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação  de estilo

rococó e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante/Autor
Secla/-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos dos cantos possuem o canto 
exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Passos Manuel, Alhandra,
Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘L’ virados para fora.
- spur do ‘G’ vertical;

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação  de estilo

rococó e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante/Autor
Secla/-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos dos cantos possuem o canto 
exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Herculano Galhardo, Alhandra,
Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl/muito pequena.

Grupo
didone

Notas
- topónimo extenso, ocupa grande parte 

da placa não deixando margens brancas;
- ‘U’ deformado pois coincide com 

a  separação dos azulejos;
- kerning apertado;
- espacejamento de palavras exagerado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Marquês de Rio Maior, Alhandra,
Vila Franca de Xira

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos dos cantos possuem o canto 
exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação  de estilo

rococó e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.
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Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- x-height muito baixa;
- ‘r’ caligráfico.

Grupo
didone

Notas
- kerning apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de Dr. Sousa Martins, Alhandra, 
Vila Franca de Xira

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos dos cantos possuem o canto 
exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação  de estilo

rococó e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

VILA FRANCA DE XIRA 14

Maiúsculas

Serifs
line

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- ‘J’ assente na baseline;

Grupo
didone

Notas
- kerning apertado;
- espacejamento de palavras exagerado;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua de S. João de Deus, Alhandra,
Vila Franca de Xira

Fabricante/Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3
azulejos dos cantos possuem o canto 
exterior arredondado.

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação  de estilo

rococó e vegetalista.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.
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Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso light-medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior/ 

atravessa o thin stroke;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’, ‘T’ virados para fora;
- tail do ‘Q’ cruza a bowl/pequena;

Grupo
transitional

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- uso de maiúsculas: small caps;
- palavra ‘RUA’ maior que o topónimo;
- kerning apertado na 2ª e 3ª linhas;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e  vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
molduras: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
A. Silva

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
2008

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Cónego Joaquim Maria Pereira Botto,
 Alhandra, Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso light-medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior/ 

atravessa o thin stroke;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora;
- ‘J’ assente na baseline;

Grupo
transitional

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua João de Deus, Alhandra,
Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
A. Silva

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
2008

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e  vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
molduras: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior/ 

atravessa o thin stroke;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘E’ virados para fora.

Grupo
transitional

Notas
- topónimo extenso fica ligeiramente 

apertado no interior da moldura;
- kerning apertado;
- espacejamento de palavras apertado;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Primeiro de Dezembro, Alhandra, 
Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
A. Silva

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
2005

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- moldura com ornamentação de estilo

rococó e  vegetalista;
- brasão no canto superior esquerdo.

Cor
molduras: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Minúsculas

Serifs
wedged

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- crossbar do ‘A’ numa posição superior;
- apex do ‘A’ pontiagudo;
- beaks do ‘F’ virados para fora;
- x-height alta;
- altura do ascender maior que altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ blunt;
- finial do ‘a’ blunt;

- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal;

Grupo
transitional

Notas
- texto colocado na parte superior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
Loba Azul

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1994

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta Aníbal Faustino,
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras gradual;
- peso light-medium.

Formas
- curvas ovais (orgânicas);
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- spur do ‘G’ vertical;
- x-height alta;
- altura do ascender maior que altura das 
maiúsculas;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;

- ‘g’ singlestorey;
- texto com influências caligráficas.

Grupo
script

Notas
- texto colocado na parte superior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- hierarquia no tamanho do texto;
- kerning largo entre ‘e’-’l’;
- entrelinha desigual/apertada;
- texto disposto em 4 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
Ana

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1996

Técnica
pintura manual

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta General Humberto Delgado, 
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira
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Minúsculas

Terminals
beak stroke (terminals caligráficos)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste inclinado para a esquerda;
- transição de espessuras gradual;
- peso light-medium.

Formas
- curvas ovais (orgânicas);
- largura regular;
- largura relativa regular;
- referência a ferramentas 

(escrita caligráfica com caneta);
- ‘J’ termina abaixo da baseline;
- x-height alta;
- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ curva;
- texto com influências caligráficas.

Grupo
script

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- til deslocado;
- texto disposto em 4 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Praceta Jaime Cortesão,
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
Ana

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1996

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed-regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- x-height alta;
- altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ plain;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- texto colocado na parte superior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- uso de minúsculas para o topónimo;
- uso de maiúsculas para o tipo 

de arruamento;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 5 de Outubro,
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira

Fabricante
Mario Nunes

Autor
Mário Nunes

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- x-height alta;
- altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ plain;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- texto colocado na parte superior da placa, 

não aproveitando o seu espaço;
- uso de minúsculas para o topónimo;
- uso de maiúsculas para o tipo 

de arruamento;
- letras encostadas ao limite dos azulejos;
- texto disposto em 2 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 1º de Dezembro,
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
M. Nunes

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;
- x-height alta;
- altura do ascender igual à altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ plain;
- finial do ‘a’ plain;

- ‘a’ doublestorey;
- crossbar do ‘e’ horizontal.

Grupo
lineale: neo-grotesque

Notas
- uso de minúsculas para o topónimo;
- uso de maiúsculas para o tipo 

de arruamento;
- hierarquia no tamanho do texto;
- texto disposto em 3 linhas.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua Padre Castilho, 
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
M.N.

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
-

Técnica
pintura manual

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- sem contraste de espessura;
- sem eixo de contraste;
- sem transição de espessuras;
- peso light.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ pontiagudo.

Grupo
lineale: geometric

Notas
- dois alfabetos com características 

distintas: nºs com influências caligráficas;
- letras muito condensed podem tornar-se 

difíceis de ler;
- texto disposto em 2 linhas.

Decoração
- moldura com elementos chicoteados 

de pontas circulares.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Tipologia
2. placa de rua

Localização 
Rua 28 de Setembro,
Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira

Fabricante
-

Autor
Ana

Composição
6 azulejos - 2x3

Data
1997

Técnica
pintura manual
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Maiúsculas

Sans Serifs

Espessura
- linha contínua;
- stems côncavos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste horizontal;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas orgânicas;
- largura regular;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ recta;
- strokes do ‘A’, ‘V’ curvos;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’, ‘F’, ‘L’ virados para dentro;
- desenho de perspectiva dá a ideia 

de volumetria em cada letra.

Grupo
graphic

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- letra ‘I’ invertida;
- azulejo de espaço é menos largo;
- texto disposto numa linha.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
23 azulejos - 1+22
azulejo no topo é recortado

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Vila Franca de Xira

Decoração
- moldura composta por uma linha simples 

com os cantos curvos para o interior;
- símbolo do ACP no topo ao centro.

Cor
moldura: azul;
texto: azul, amarelo;
sobre fundo branco.



PLACA CERÂMICA COMPOSIÇÃO

LETRA

VILA FRANCA DE XIRA 26

Maiúsculas

SansSerifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura baixo;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ plano;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
neo-grotesque

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 4 linhas,

Decoração
- moldura composta por uma linha simples;
- brasão no topo ao centro.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
6 azulejos - 2x3 + 10 azulejos na borda

Data
2003

Técnica
-

Tipologia
1. placa de localidade

Localização 
Cachoeiras, Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
bracketed slab

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium-bold.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa monospace;
- leg do ‘R’ curva;
- apex do ‘A’ oblíquo;
- beaks do ‘E’ verticais.

Grupo
slab serif

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- letras em relevo;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura com motivos florais.

Cor
moldura: azul, amarelo;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
10 azulejos

Data
-

Técnica
relevos

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Vila Franca de Xira
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Minúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- x-height alta;
- altura do ascender maior que altura 

das maiúsculas;
- ear do ‘r’ blunt;
- finial do ‘a’ blunt;
- ‘a’ doublestorey;

Grupo
transitional

Notas
- hierarquia no tamanho do texto;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e de estilo rococó.

Cor
moldura: azul, verde, amarelo, vermelho;
texto: azul;
sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
12 azulejos - 3x4

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Cachoeiras, Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas ovais;
- largura condensed;
- largura relativa monospace;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ recta;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- barb do ‘S’ expressivo.

Grupo
didone

Notas
- composição depende da extensão 

e número de palavras;
- cada placa possui apenas 1 letra;
- borda muito próxima do texto: 

o que pode ser visualmente confuso;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- elementos florais e chocoteados no topo 
e na base de cada azulejo.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
13 azulejos

Data
-

Técnica
-

Tipologia
3. placa de residência

Localização 
Cachoeiras, Vila Franca de Xira
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Formas
- curvas ciruclares e ovais;
- largura condensed-expanded;
- largura relativa regular;
- bowl do ‘R’ termina numa posição inferior;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ numa posição inferior;
- apex do ‘A’ plano;
- crossbar do ‘E’ numa posição superior;

Grupo
lineale: humanist

Maiúsculas

SansSerifs

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura alto;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium-bold.

Notas
- demasiado texto na placa torna 

a sua leitura difícil;
- hierarquia no tamanho do texto;
- palavras ‘de’, ‘do’ deformadas (expanded),

dando destaque ao topónimo;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 5 linhas.

Decoração
- moldura com ornamentação vegetalista 

e elementos de estilo rococó.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
Cerâmica Lusitânia

Autor
-

Composição
54 azulejos - 5+7+3x11+9

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Alverca, Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Terminals
circulares

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos (com elementos irregulares);
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste varia;
- transição de espessuras gradual;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ curva com tail;
- crossbar do ‘A’ curva;
- apex do ‘A’ côncavo;
- strokes do ‘A’ e do ‘M’ curvos;
- beaks do ‘E’, ‘L’ em forma de lágrima;
- barb do ‘S’ curvo e expressivo;
- barb do ‘C’ curvo e expressivo;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
graphic

Notas
- texto colocado numa baseline em arco;
- palavra ‘de’ deformada (expanded), 

dando destaque ao topónimo;
- entrelinha apertada;
- texto disposto em 3 linhas.

Decoração
- moldura em arco composta por uma linha 

simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
330 azulejos - 15x22

Data
-

Técnica
pintura manual

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Alhandra, Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares e ovais;
- largura regular;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada.

Grupo
transitional

Notas
- kerning largo;
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
88 azulejos - 4x22

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Alhandra, Vila Franca de Xira
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Maiúsculas

Serifs
tapered (afiadas e refinadas)

Espessura
- linha contínua;
- stems paralelos;
- contraste de espessura médio;
- eixo de contraste vertical;
- transição de espessuras abrupta;
- peso medium.

Formas
- curvas circulares;
- largura expanded;
- largura relativa regular;
- leg do ‘R’ recta;
- apex do ‘A’ plano;
- beaks do ‘E’ verticais/expressivos;
- barb do ‘C’ expressivo;
- aperture do ‘C’ ligeiramente fechada;

Grupo
didone

Notas
- texto disposto numa linha.

Decoração
- moldura composta por uma linha simples.

Cor
azul sobre fundo branco.
- azul mais escuro para o texto.

Fabricante
-

Autor
-

Composição
88 azulejos - 4x22

Data
-

Técnica
-

Tipologia
1. placa de instituição

Localização 
Alhandra, Vila Franca de Xira






