
Manual de Normas 



INTRODUÇÃO

Este manual explica as aplicações adequadas ao uso do logótipo Azambuja e suas normas 
institucionais.

#  Utilização do logótipo:

O logotipo Azambuja está protegido e registado. O seu uso é exclusivo às actividades do 
Concelho. Ninguém tem a autorização de copiar, distribuir, reproduzir, publicar ou modificar 
o logótipo de alguma forma sem aval escrito do N.I.R.P. (Núcleo de Informação e Relações 
Públicas) da C.M. Azambuja.

#  Pedidos de aval:

Para obter uma autorização de utilização do logótipo por favor contacte por escrito para:

Núcleo de Informação e Relações Públicas, C.M. Azambuja
Praça do Município

2050-315 Azambuja, PORTUGAL

Phone: +351 263 400 431 /2 /5

Fax: +351 263 400 433

email: nirp@cm-azambuja.pt

www.azambuja.com



# Concelho à beira Tejo:

A nova imagem da Azambuja transmite o conceito de Natureza, modernidade, e inovação. 
Assim, toda a proposta assenta nestes valores.

Este concelho está em permanente transformação e a imagem acompanha o mercado com-
petitivo no qual vivemos, daí a importância de ter uma identidade marcante, apelativa e de 
rápida apreensão.

A elipse do logótipo contém um símbolo amorfo que representa os mouchões do rio Tejo 
adjacentes à zona, rodeados de vegetação.

Este símbolo representa também as duas primeiras letras da palavra “AZAMBUJA”.

A utilização de cores naturais (verdes e azuis) transmitem uma sensação de harmonia, calma, 
e de zona com espaços verdes.

A fonte serifada garante-nos uma identidade institucional com notoriedade.

continuação



# Fonte de Logótipo:

O logótipo é composto por uma fonte serifada, a Perpetua, que contém linhas simples e de 
fácil leitura. Esta fonte tem um aspecto sofisticado mas clássico, e atribui um cunho institu-
cional ao logotipo.

# Fonte complementar ao logótipo:

A mesma visto ter uma boa leitura em texto corrido.

Fontes  -  CONSTRUÇÃO DE LOGÓTIPO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Perpetua



CORES DO LOGÓTIPO

Pantone 376 C  CMYK: 50% | 0% | 100% | 0%

Pantone 310 C  CMYK: 40% | 0% | 10% | 0%

LOGÓTIPO EM ALTO CONTRASTE

Pantone 2597 C CMYK: 100% | 100% | 100% | 100%



LOGÓTIPO SOBRE FUNDO ESCURO

LOGÓTIPO A UMA COR SOBRE FUNDO CLARO



A CINZAS



LOGÓTIPO SOBRE FUNDOS FOTOGRÁFICOS



# Zona de segurança:

Para criar uma margem segura para uma boa leitura do logótipo pegamos na letra “J” de Azam-
buja que serve como medida standard para a caixa envolvente da marca. Esta medida deverá 
ser posicionada conforme o exemplo acima para garantirmos a margem independentemente do 
tamanho da aplicação.

Caso tenha de fazer uma aplicação excepcional do logótipo deverá ser pedido um 
aval por escrito ao N.I.R.P. da C.M. Azambuja.

MARGENS DE SEGURANÇA



PROIBIÇÕES

NÃO PODE criar caixa à volta do logótipo

NÃO PODE distorcer o logótipo de forma 
alguma

NÃO PODE torcer o logótipo

NÃO PODE utilizar o logótipo em outline
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NÃO PODE reorganizar os elementos do 
logótipo

NÃO PODE rodar o logótipo

NÃO PODE mudar a fonte do logótipo

NÃO PODE mudar as cores do logótipo

Caso necessite mudar o logótipo para uma só cor 
deverá pedir o aval ao N.I.R.P da C.M. Azambuja.

Azambuja
A evolução é natural



Continuação

NÃO PODE sobreposicionar o logótipo

NÃO PODE criar uma sobra ao logótipo

NÃO PODE inserir objectos por detras do 
logótipo



# Dimensões mínimas de logótipo:

Para garantirmos sempre uma leitura clara do logótipo este não deverá ter a dimensão 
menor de 10mm de largura quando utilizado sem assinatura, e de 3cm com assinatura.

TAMANHO MÍNIMO DE APLICAÇÃO

10 mm 3 cm




