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MANUAL DE NORMAS GRÁFICO

Dada a importância que tem a imagem gráfica na identidade de uma logomarca, foi elaborado este 
manual no sentido de definir e normalizar a imagem corporativa desta mesma entidade, na utilização 
da sua assinatura e esclarecer as eventuais dúvidas que possam surgir. 

Assim, é fundamentalmente necessário 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 percepcionado como uma única entidade.

Ao longo deste Manual, as normas serão aplicadas com a assinatura da Freguesia de Santo António 
dos Cavaleiros e Frielas, 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 a as mesmas normas sem excepção, 
sendo os casos particulares enunciados exaustivamente.
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1.1
SIMBOLO E LOGÓTIPO
COM SLOGAN

A NOVA IDENTIDADE CORPORATIVA

A Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas resulta da agregação das 2 freguesias, no Con-
celho de Loures. Esta agregação de freguesias advém da reorganização administrativa que ocorreu em 
setembro de 2013. São territórios reconhecidos pela sua sustentabilidade ambiental e pela qualidade 
de vida, onde é bom viver e trabalhar. No entanto, a história destas freguesias tem um início bem mais 
longínquo. No território de Santo António dos Cavaleiros a presença humana, em tempos paleolíticos, 
foi confirmada por estudos efetuados na Estação Paleolítica do Casal do Monte, ao longo do século XX.  
A partir do século XVI fixam-se várias famílias nobres e abastadas que adquirem vastas propriedades 
rústicas. Aqui se elevaram quintas, casais e mesmo palacetes para ócio dos ricos neste arrabalde de 
Lisboa. Entre estas quintas contam-se Ponte Frielas, Flamenga, Casal do Bravo e Casal dos Cavaleiros. 
Também no século XVI foi fundado na área o Convento do Espírito Santo (hoje Quinta do Conventinho) 
da Ordem dos Franciscanos, da qual Santo António foi proeminente membro.

Na década de 60, Santo António dos Cavaleiros foi construída, com projeto de urbanismo inovador, e 
de certo modo pioneiro, em matéria de sustentabilidade ambiental. A visão do Arqto. Gonçalo Ribeiro 
Telles, enquanto pessoa responsável pelo paisagismo, moldou este território, sendo os espaços verdes 
o elemento decisivo no projeto de urbanismo a edificar. A “Cidade-Jardim” torna-se realidade, com a 
implantação dos edifícios com elevada altimetria, de acordo com as curvas de nível e com a criação 
de um lago onde convergem todos os fios de água da encosta. Nesta urbanização foram aplicadas 
medidas inovadoras para reduzir a velocidade dos veículos e a poluição. Também a não segregação dos 
residentes da urbanização, entre diferentes classes sociais, manifestou uma preocupação a nível eco-
nómico e social, na mesma rua coexistem apartamentos de pelo menos duas categorias. Por exemplo, 
há ruas em que tem de um lado uns edifícios mais económicos e outros médios ou com um standard 
mais alto, potenciando a inclusão.

Esta “nova maneira de viver” foi apresentada com o slogan: “Em Santo António dos Cavaleiros, verda-
deira cidade jardim às portas de Lisboa, com relva, árvores e flores. Onde os seus filhos podem brincar. 
Onde podem passear, respirar, descansar”, a localidade ganha vida com as suas primeiras famílias. E é 
assim que se vive e sente até aos dias de hoje.

Frielas, com claras evidências da presença de romanos e muçulmanos, graças à natureza fértil dos ter-
renos da várzea, a abundância das águas e exploração dos seus recursos naturais, faz desta localidade, 
um local privilegiado para o comércio de produtos agrícolas e piscatórios, bem como para a construção 
de quintas e palacetes nos séculos seguintes. 

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

O símbolo e o logótipo não podem ser desassociados, são parte integrante da Marca.

A Marca
O Símbolo
a ponte e os círculos

O logotipo
Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas, acompanhado pelo 
slogan, “Uma Freguesia de 
proximidade”

Cont..
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1.2
SIMBOLO E LOGÓTIPO
SEM SLOGAN

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

O símbolo e o logótipo não podem ser desassociados, são parte integrante da Marca.

*Futura // Lemon Milk

Por todas estas razões, muitos monarcas e nobres construíram as suas quintas e palacetes nestas terras, 
que elegeram como locais de lazer, de descanso e de fuga a doenças e pestes. O seu posicionamento 
territorial é um garante de uma elevada dinâmica comercial, sendo reconhecido ainda hoje, como um 
dos locais mais privilegiados para a instalação do tecido empresarial. 

É com esta simbiose do passado com o presente, que se giza uma imagem única com fortes traços iden-
tificativos, em que a Ponte de Frielas simboliza a união das duas freguesias e a passagem entre elas.

O SÍMBOLO
A Ponte é o elo de ligação entre dois espaços que está relacionado com a união, com linhas modernas e 
contornos sublimes, ligado ao desenvolvimento arquitetónico.
O círculo vermelho representa Santo António dos Cavaleiros, o desenvolvimento e o crescimento da 
freguesia; o azul, representa a água como forma de vida e passagem; o verde, representa Frielas com 
os seus férteis campos. 
Com linhas modernas, futuristas e dinâmicas, faz por não esquecer a multiculturalidade que habitam 
em ambas as freguesias, marcada também pela forte presença juvenil.

 
SIMBOLOGIA DAS CORES NA MARCA
A utilização do vermelha pretende transmite a energia, elemento que associamos ao coração, estar 
perto de alguém, o azul transmite harmonia, tranquilidade e serenidade, aqui simboliza a água, o ver-
de é representado pela natureza é está associado à esperança, à vitalidade ao crescimento e também 
à juventude.

A tipografia escolhida* para permitir destacar a palavra Santo António dos Cavaleiros e Frielas, acom-
panhada pelo slogan “Uma Freguesia de Proximidade” apresenta uma estrutura sólida e consistente, 
em concordância com o símbolo elaborado e preponderante. Desta junção entre símbolo e designação 
resulta uma logomarca em conformidade com a identidade da freguesia. Esta logomarca passa a ter 
uma presença própria e inconfundível.
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1.3
ASSINATURA PRINCIPAL
E ASSINATURA COMPLEMENTAR

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

Este manual é um instrumento de trabalho, ilustrando e definindo as utilizações da iden-
tidade gráfica do sistema das assinaturas.
De forma a garantir uma maior flexibilidade visual da marca, apresenta-se uma assinatura
complementar, quando se pretende usar numa leitura horizontal.

ASSINATURA PRINCIPAL / leitura VERTICAL               ASSINATURA COMPLEMENTAR / leitura HORIZONTAL
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2.1
ASSINATURA PRINCIPAL

Estas diretrizes mostram a grelha usada para estabelecer a relação entre os elementos
que compõem a marca. Esta relação cuidadosamente estudada, representa a base do
sistema de identidade, nunca devendo ser alterada na sua proporção.

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS
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2.2
ASSINATURA COMPLEMENTAR

Estas diretrizes mostram a grelha usada para estabelecer a relação entre os elementos
que compõem a marca. Esta relação cuidadosamente estudada, representa a base do
sistema de identidade, nunca devendo ser alterada na sua proporção.

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS
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3.1
ASSINATURA PRINCIPAL

Para garantir uma representação correcta 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.

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

X 2 X 2X
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3.2
ASSINATURA COMPLEMENTAR

Para garantir uma representação correcta 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.

X 2 X 2X

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS
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4.1
DIMENSÃO MINÍMA
RECOMENDADA

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

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

70 mm

130 mm

60 mm

30 mm
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5.1
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.

Sempre que possível, a reprodução da logomarca deve ser feita em Pantone®.

UMA FREGUESIA 
DE PROXIMIDADE

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS

CORES DIRETAS / PANTONE®

CORES DE SELEÇÃO / QUADRICOMIA

CORES RGB / ECRÃN, TV, WEB

7702 C 376 UP
Blue Blue

Pantone®
45-8 U
Blue

Pantone® Pantone®

CYAN 60%

MAGENTA 0%

YELLOW 0%

BLACK 22%

R 56

G 164

B 201

R 239

G 62

B 35

R 142

G 192

B 63

CYAN 0%

MAGENTA 91%

YELLOW 100%

BLACK 0%

CYAN 50%

MAGENTA 2%

YELLOW 100%

BLACK 0%
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6.1
PRETO E BRANCO
COR REVERSÍVEL (NEGATIVO)

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. (ocasionalmente poderá-se optar pela versão em negativo)
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6.2
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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7.1
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 4 espessuras:
ex: Light, Regular, Medium, Bold, etc..

Tipo de Letra: Futura e Lemon Milk

Futura Medium Lemon miLk medium Lemon miLk boLd

Lemon Light Lemon miLk medium itaLic

LEMOn REGULAR Lemon miLk Light itaLic

Futura Medium Italico

Futura Bold

Dafont: https://www.dafont.com/pt/

abc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
abcdeFGHIJkLmnoPQRSTuVWXYZ
abcdeFGHiJkLmnoPQRSTuVWXYZ
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
abcdeFGHIJkLmnoPQRSTUVWXYZ
abcdeFGHiJkLmnoPQRSTUVWXYZ
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
abcDeFghIJKLmnoPQRStUVWXYZ
abcDeFghiJKLmnoPQRStUVWXYZ
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
abcdeFGHIJkLmnoPQRStuVWXYZ
abcdeFGHiJkLmnoPQRStuVWXYZ
1234567890”#$%&/()=?*+-

Abc
AbcDEFGHIJKLMnOPQRSTUVWXYZ
AbcDEFGHiJKLMnOPQRSTUVWXYZ
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
abcDeFghIJkLmnoPQRStUVWXYZ
abcDeFghiJkLmnoPQRStUVWXYZ
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890”#$%&/()=?*+-

abc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890”#$%&/()=?*+-



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS
JUNHO 2022


