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Dada a importância que tem a imagem gráfica na identidade de uma logomarca, foi elaborado 
este manual com o objetivo de definir e normalizar a imagem corporativa do município, na utilização da sua 
assinatura e esclarecer as eventuais dúvidas que possam surgir.

Assim, é fundamental que a utilização dos elementos deste manual, obedeça rigorosamente às regras aqui 
estabelecidas. Este pretende ser um instrumento de trabalho muito prático e completo, guiando a utilização 
gráfica da assinatura em diversas ocasiões, não deixando nunca que a sua imagem perca unidade ou força.

Só deste modo se atingirá uma verdadeira coerência da imagem e personalidade, fundamental para que este 
seja percecionado como uma única entidade.

Ao longo deste Manual, as normas serão aplicadas com a assinatura do Município de São Brás de Alportel a 
título de exemplo, onde o conjunto dos seus elementos, sejam eles de cor, tipografia ou composição, 
concorrem para a construção de uma identidade coesa.

Nenhum dos elementos explicados e ilustrados deverá ser alterado. As normas descritas neste Manual Gráfico 
devem ser respeitadas porque as modificações poderão fragilizar a identidade.

Todas as restantes participadas devem seguir rigorosamente as mesmas normas sem exceção, sendo os casos 
particulares enunciados exaustivamente.

Este manual é um instrumento de trabalho, ilustrando e definindo as utilizações da identidade gráfica do 
Município de São Brás de Alportel.

Manual de Normas gráficas do 

Município de São Brás de Alportel

INTRODUÇÃO
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ELEMENTOS DA LOGOMARCA

Símbolo

Logótipo 
(Designação)

A Tocha Florida simboliza a maior festa do município, a “Festa das Tochas Floridas”, 
que acontece anualmente no Domingo de Páscoa. 

Durante a madrugada, milhares de mãos unem-se para dar início à preparação do tapete 
florido que se estende por todo o percurso da procissão. De manhã, a Procissão da 
Aleluia é o ponto alto da festa onde os homens seguem em duas alas, empunhando com 
orgulho as suas tochas floridas cantando bem alto e com devoção o hino a Cristo 
Ressuscitado, “Ressuscitou como disse! Aleluia! Aleluia! Aleluia!”.

Sendo que existem 2 versões que contam a sua origem. 

> A Versão Popular…

Conta a lenda que, em 1596 a população desta aldeia teria conseguido expulsar os 
invasores ingleses com o uso de paus (chamados “cachamorras”). Para celebrar 
esta vitória, juntaram-se os homens em procissão, o que carateriza esta procissão 
singular, sem andores, onde os homens levam paus enfeitados com flores - as 
tochas.

> A Versão Erudita…

A Procissão da Aleluia foi introduzida pela igreja em 1731, para honrar Cristo 
Ressuscitado. A Procissão era realizada por iniciativa das Confrarias e as tochas 
teriam origem em velas ornamentadas.

O símbolo, simples e fácil de memorizar, é o ícone de representação da marca.

O logótipo (designação) é a assinatura do Município de São Brás de Alportel devendo 
ser reproduzido sem deformações ou alterações.

O símbolo e o logótipo formam um conjunto (logomarca), pelo que só a título 
excecional poderão ser utilizados em separado. Por regra deverá ser sempre utilizada a 
versão principal da marca. As restantes versões só poderão ser aplicadas quando o 
espaço do documento não permitir a colocação da versão principal.

Símbolo e Logótipo
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ELEMENTOS DA LOGOMARCA

Logomarca Principal 

e Complementar

Logomarca Principal 
Leitura Vertical

Logomarca Complementar
Leitura horizontal
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De forma a garantir uma maior 
flexibilidade visual da logomarca, 
apresenta-se uma versão complementar, 
quando se pretende usar numa leitura 
horizontal.
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GRELHA DE CONSTRUÇÃO

Estas diretrizes mostram a grelha 
usada para estabelecer a relação entre 
os elementos que compõem a marca.

Esta relação, representa a base do 
sistema de identidade, nunca devendo 
ser alterada na sua proporção.

Logomarca 
Principal 

Logomarca 
Complementar

a

2a

b

b
c

c

e

e

b

b

e

3e

2b b/2

A Logomarca Principal 

e Complementar
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus a diam lorem. Nullam sit amet urna vel mi vehi cula 
ornare. Mauris t r i s t i  q u e 
fa u c i b u s  n i s i eget aliquam. 
Proin   est  at elementum non 
lacus sit a met rhon cus. Mauris 
finibus vitae dui u t  co m m o d o. 
Duis in varius enim. Curabitur 
sodales magna i d  v u l p u t a t e 
s o l l i c i t u d i n . Proin vehicula 
iaculis mi vel v e s t i b u l u m . 
N u l l a  a n t e nunc, porttitor a 
velit in, accumsan gravida ipsum. Fusce lacinia venenatis 
magna, eget convallis orci laoreet non. Nam quis massa 
fermentum, elementum quam vel, suscipit felis. Integer 
ultrices dui et ipsum sodales, a dictum augue bibendum. 
Etiam mollis pharetra efficitur. Vestibulum quis diam ac leo 
aliquet pretium eu vel nisl.
Praesent rhoncus est ac nunc feugiat rutrum. Nunc quis 
porttitor ex, vel con gue augue. 
Sed consequat purus ut odio 
pellentesque, fringilla laoreet 
ligula dapibus. Phasellus justo 
lorem ipsum, p u l v i n a r  a 
aliquet sit amet, condi mentum lacinia nunc. Duis enim felis, 
gravida in dolor at, laoreet gravida ante. 
Fusce lacinia venenatis magna, eget convallis orci laoreet 
non. Nam quis massa fermentum, elementum quam vel, 
suscipit felis. Integer ultrices dui et ipsum sodales, a dictum 
augue bibendum.
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MARGENS DE SEGURANÇA

Para garantir uma 
representação correta da 
logomarca deverá manter-se 
um espaço suficiente entre o 
mesmo e outros elementos 
gráficos ou margens.

Esta regra representa as 
margens mínimas 
aconselháveis.

Sempre que possível devem 
ser aumentadas.

Logomarca Principal 

Logomarca Complementar
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X/2

X/2

X/2

X/2

Margem mínima de 
segurança aconselhada.

4X

2X

A Logomarca Principal 

e Complementar
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ESCALA E LEGIBILIDADE

Dimensão Miníma 

Recomendada

De forma a manter as 
propriedades visuais da 
logomarca, a sua redução 
não deverá ser inferior às 
dimensões aqui 
apresentadas.

Logomarca  
Principal 

Logomarca 
Complementar

70 mm

60 mm

25 mm

20 mm

Redução mínima
recomendada
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CORES / REPRODUÇÃO CROMÁTICA

Reprodução da Cor

O papel desempenhado pela cor numa assinatura é fundamental. Assim, as 
cores deverão ser reproduzidas com a máxima fidelidade, tentando encontrar 
em cada superfície de reprodução a sua mais fiel aproximação, tendo como 
base as cores indicadas, para cada tipo de utilização. Nesta página 
estabelecem-se os padrões pelos quais as cores se definem.

CORES DE SELEÇÃO
QUADRICOMIA - CMYK

Cyan Magenta BlackYellow

 0  100 100 0

 0  60 100 0

 0 40 20 0

 16 9 100 0

 0 0 0 30

 0 0 0 100 

CORES DIRETAS
PANTONE®

PANTONE 1788 C

PANTONE 716 C

PANTONE 182 C

PANTONE 363 C

PANTONE 428 C

PANTONE Neutral Black C 

CORES RGB 
ECRÃN, TV, WEB

Red Green Blue

 227  30 36 #E31E24

 239 127 26 #EF7F1A

 245 178 182 #F5B2B6

 68 161 61 #44A13D

 198 198 198 #C6C6C6

 0 0 0 #000000

Hex
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COMPORTAMENTO CROMÁTICO

Preto e Branco

Cor Reversível (negativo)
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Estes são os diferentes comportamentos que a 
logomarca pode ter. 

Apenas estes e nenhuns outros devem existir, 
as cores devem ser sempre mantidas para que 
a sua identidade seja reconhecida.

Sempre que possível utilizar a logomarca 
sobre fundo branco, este é o seu 
comportamento preferencial, podendo 
ocasionalmente optar-se pela versão em 
negativo.

Mas, para uma melhor leitura da logomarca, 
houve necessidade de criar um vazio no limite 
dos vários objetos que compõem o símbolo e 
o logótipo quando estes tomam cores 
monocromáticas.
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COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS

Fundos de Cor 

Recomendados

Estes comportamentos cromáticos são aqueles que 
garantem uma correta leitura e reconhecimento da 
logomarca e devem ser sempre preferenciais.

Esta versão deverá ser utilizada nas reproduções 
em quadricromia, sobre fundos a branco, a preto 
e/ou sobre o fundo de cor.

As mesmas regras se aplicam à logomarca 
complementar.
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COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS

Fundos de Cor 

Não Recomendados

Estes comportamentos cromáticos são exemplos 
que não que garantem uma correta leitura e 
reconhecimento da logomarca e nunca devem ser 
utilizados.

As mesmas regras se aplicam ao logomarca 
complementar.
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COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS

Logomarca 

sobre Fotografias

A aplicação da logomarca sobre fundos fotográficos é 
uma fonte de situações imprevistas.

As imagens abaixo representam alguns exemplos que 
respeitam a integridade e a legibilidade da logomarca.

No caso de fundos fotográficos com muito ruído visual, 
recomenda-se a versão reversível (negativo), 
ou seja, aberto a branco.
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TIPOGRAFIA

Família Tipográfica

A tipografia é um elemento muito importante na construção de 
uma logomarca, é com ela que a marca comunica. Uma coerente 
utilização tipográfica resulta numa elevada associação e 
reconhecimento da marca.

Deve ser utilizado em todas as vertentes da comunicação da marca 
nas suas várias espessuras e estilos: ex: Regular, Bold, Itálico, etc...
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Bookman Old Style | Normal 

abc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890”#$%&/()=?*+-

Tipo de Letra: Bookman Old Style

Illustradores: Morris Benton, Ong Chong Wah

Editora: Monotype

https://www.myfonts.com/fonts/mti/bookman-old-style

Bookman Old Style | Normal Itálico

abc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890”#$%&/()=?*+-

Bookman Old Style | Negrito

abc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890”#$%&/()=?*+-

Bookman Old Style | Negrito Itálico

abc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890”#$%&/()=?*+-



TIPOGRAFIA

Aplicação na Logomarca

A tipografia é um elemento muito importante na construção de 
uma logomarca, é com ela que a marca comunica. Uma coerente 
utilização tipográfica resulta numa elevada associação e 
reconhecimento da marca.

Deve ser utilizado em todas as vertentes da comunicação da marca 
nas suas várias   espessuras e estilos: ex: Regular, Bold, Itálico, etc...

Bookman Old Style | Normal 

abc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890”#$%&/()=?*+-

Bookman Old Style 
Normal 

Bookman Old Style 
Normal 
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COMPORTAMENTOS  INCORRETOS

Proibições

A alteração da assinatura prejudica a coerência e 
perceção da identidade comprometendo os seus 
objetivos. Torna-se necessário respeitar a integridade 
da marca, ou seja, a sua estrutura formal e cromática.

Aqui estão representadas algumas das incorreções 
mais frequentes.
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Município de São Brás de Alportel

www.cm-sbras.pt
geral@cm-sbras.pt
289 840 000(

O presente Manual de Normas Gráficas foi aprovado 
pela Câmara Municipal na sua reunião de 02/03/2021.


