


O presente documento designa os moldes orientadores do design do
“Concurso da Camisola AEFFUP 2022”.

Os modelos base serão, como segue em anexo, uma camisola com capuz e

um casaco com capuz - aos quais nos referiremos, doravante, como “Camisola

AEFFUP”. O valor comercial varia para cada modelo base “Camisola AEFFUP”.

Qualquer modelo base deve seguir as seguintes especificações:

Modelos base

1. Camisola com capuz

a. Neste modelo é possível existir até três (3) bordados. Caso o design

possua três (3) bordados, um deles terá de ser obrigatoriamente

“U.Porto” no topo da manga;

b. Este modelo apresenta bolsos na frente com fecho.

2. Casaco com capuz

a. Este modelo pode ser apresentado acrescentando um fecho central no

modelo “Camisola com capuz”;

b. Neste modelo é possível existir até três (3) bordados. Caso o design

possua três (3) bordados, um deles terá de ser obrigatoriamente

“U.Porto” no topo da manga;

c. Este modelo apresenta bolsos na frente sem fecho.

Bordados

1. O design da “Camisola AEFFUP” deverá mencionar “Faculdade de Farmácia

da Universidade do Porto” de uma das seguintes formas:



i.“Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto”;

ii. “Faculdade de Farmácia (da) U.Porto”;

iii. “Faculdade de Farmácia” sendo que a designação “U.Porto” existirá

na manga (um  bordado pequeno na horizontal, apenas no topo da manga);

iv. “Faculdade de Farmácia” e “Universidade do Porto”.

2. Não obstante o ponto anterior, a “Camisola AEFFUP” deve apenas conter mais

um bordado com, no máximo, 26 cm de largura e 24 cm de altura, consoante o

modelo base escolhido.

3. No que diz respeito aos bordados não existe limite de cores utilizadas.

Cores da “Camisola AEFFUP”

1. A “Camisola AEFFUP” não tem limite de cores.

2. Os participantes têm a liberdade de escolher as cores e a sua utilização no

design da “Camisola  AEFFUP”.

3. A “Camisola AEFFUP” pode ser apresentada em até duas versões de cores.

É importante que todos os pontos acima expressos estejam em concordância com o

design feito e, em caso de dúvida, a AEFFUP estará disponível para qualquer tipo de

esclarecimento através de comercial@aeffup.com ou imagem@aeffup.com.
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