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UN LOGO DE 3.000 ANOS
PARA 3.000 ANOS

O logo que HOXE presentamos vén ser unha actualización da representación que 
unha muller, ou un home, grava nunha pedra de AQUÍ hai, polo menos, TRES MIL 
ANOS cando aínda non existe a escritura. O logotipo-petróglifo xa estaba aí! Só o 
moldeamos cos criterios deste século XXI, saturado de imaxes, no que é preciso 

diferenciarse apelando á sinxeleza.
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RECABAMOS A INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE OS PETRÓGLIFOS
Sabemos que o Concello de Teo posúe un importante patrimonio rupestre que o identifica. Desde o ano 2008 ten catalogadas ata dezasete 
estacións con petróglifos. Tras a pertinente análise, eliximos a de Outeiro do Corno I, localizada no lugar de Regoufe, parroquia de Luou, que 
separa os vales do Ulla e do Sar, datada no último terzo do III milenio e os inicios do II antes de Cristo, por mor da súa EXCEPCIONALIDADE:  A 
súa iconografía defínese na Península como de ‘Tipo Peña Tú’, polo petróglifo que se atopa no concello asturiano de Llanes mentres, o petróglifo 
teense dálle nome á variante galega coñecida como ‘Tipo Outeiro do Corno’. 
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CONXUNTO
OUTEIRO DO CORNO I
O conxunto do Outeiro do Corno aparece for-
mado por tres agrupacións de motivos clara-
mente diferenciadas. Na zona superior identi-
fícanse unha serie de combinacións circulares 
e na inferior, un zoomorfo (probablemente un 
cervo) enmarcados no repertorio clásico da 
arte rupestre galega. O diferente da estación 
radica na figura cuadrangular central e na súa 
asociación coa representación da metalurxia, 
co puñal. Hoxe, a veciñanza referímonos a ela 
coma ‘o forno’ pola súa evidente semellanza 
co electrodoméstico.
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A ANÁLISE DA INFORMACIÓN
Ben, fixemos probas, démoslle voltas, estudamos as formas e até medimos os sucos das gravacións na pedra. 
Daquela, acordamos en revirar o calco e vaites! TEO, poñía TEO. E, para colmo, tiñamos un ‘T’, un ‘ T’ de Teo nun cervo que alguén, que habitou aquí 
hai máis de tres mil anos, gravou na pedra!
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OS PRIMEIROS ESBOZOS
Agora tocaba pulir. Aplicarlle a evolución para ser un isotipo:
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O RESULTADO DA LIÑA DE TRABALLO
Lese ‘TEO’ e vese un ‘T’. Actual, sinxelo, esquemático e recoñecible, e de aire clásico e perdurable.
Unha sinxela argumentación: Lembra o cervo do que partimos, a liña superior xorde de recortar un círculo da combinación circular, o ‘forno’ 
excepcional do Outeiro do Corno vémolo no ‘O’ e o ancho das liñas inspírase nos sucos dos petróglifos.
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A TIPOGRAFÍA DA LENDA
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Faltaba a tipografía para armar o logotipo. É un isotipo tan versátil que lle sentan ben moitas fontes:
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O IMAGOTIPO FINAL

CONCELLO DE TEO

Finalmente, decantámonos por esta: Exo en Regular co TEO en Bold
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A COR PARA AS DISTINTAS CONCELLERÍAS

Alcaldía
CONCELLO DE TEO

CONCELLO DE TEO

Benestar e Servizos Sociais
CONCELLO DE TEO

Urbanismo, Vivenda
e Sostenibilidade

CONCELLO DE TEO

Cultura e Educación
CONCELLO DE TEO

Servizos Básicos
CONCELLO DE TEO

Deportes
CONCELLO DE TEO

Infraestruturas
CONCELLO DE TEO

Turismo e Emprego
CONCELLO DE TEO

Optamos pola cor negra como a ‘oficial’ pero seméllanos unha boa idea ofrecer  versións en cores para as distintas áreas de goberno. Que toda 
comunicación que saia do Concello, xa sexa en papel ou en dixital, leve o logotipo da concellería que corresponda. Facilitar que a xente recoñeza 
primeiro, que a información vén do Concello e, segundo, de Deportes ou de Cultura.
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O ISOTIPO SOBRE TRAMAS E FORMAS
Outra mostra da versatilidade do logotipo, acepta e funciona de igual forma tanto en positivo como en negativo.
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REFERENCIA DE IMAGOTIPO
Estamos moi satisfeitos co resultado que se nos antolla, sen ánimo de ser presuntuosos, tan recoñecible como o logo do veciño concello de 
Santiago que, en 1988, hai case 30 anos, “decidiu crear unha nova identidade corporativa que representase a cidade e que lle conferise unha imaxe 
de tradición e modernidade acorde coa súa proxección turística e cultural no ámbito internacional.
A catedral é o símbolo indiscutible e a referencia universal de Compostela. A representación a través dos finos raios converte a imaxe gráfica da 
catedral nun conxunto visual con identidade propia facilmente recoñecible”, como describe a páxina web do seu creador Alberte Permuy. 
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A APLICACIÓN EN BOLSAS DE PAPEL
A continuación, presentamos, a modo de exemplo, un abano de aplicacións do logotipo en diversos soportes e lembremos que un 
logo non é bonito ou feo, que tamén, un logo funciona ou non funciona.
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EN CERÁMICA ‘TIPO SARGADELOS’

CONCELLO DE TEO

ANO 2017
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EN MEDALLA DE MADEIRA
Unha medalla de madeira que serva de galardón para, por exemplo, a carreira pedestre anual conmemorativa da ‘Batalla de Cacheiras’
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OUTROS SOPORTES
Material de papelería: tarxetas de visita, papel timbrado, etiquetas, pegatinas… Chapas
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BOTELLA
DE AUGA
Botella de vidro reutilizable, agora que 
tan de moda está promover o uso da 
auga da billa e máis para Teo que ten o 
servizo municipalizado 
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PEZA DE XOIARÍA TRADICIONAL EN PRATA E ACIBECHE



CONCELLO DE TEO
Este é o noso traballo humilde. Fixémolo o mellor que sabemos, ambos somos nacidos en TEO e encheríanos a 

tope ser os creadores da imaxe coa que o mundo vai coñecer o Concello tres mil anos máis. GRAZAS!


