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Apresentação
Bem-vindo ao manual de normas gráficas da 
nova marca da Casa do Povo de Santo António 
(CPSA).

A marca é o bem mais valioso que uma 
empresa  ou pessoa podem ter, e a sua 
identidade visual é responsável por traduzir 
graficamente toda a essência que ela 
representa. 

Uma marca forte necessita de uniformidade e 
coerência, por isso, foram criados padrões que 
garantem que todos os elementos estejam 
integrados em todas expressões  gráficas 
associadas à marca - que inclui logótipo, 
tipografia e cores - garantindo uniformidade e 
harmonia. 

O objetivo deste manual é orientar e facilitar 
a utilização correta dos elementos que 
identificam a marca, facilitando a sua aplicação 
e, consequentemente, a assimilação por parte 
do público que faz a CPSA  ser quem ela é. 

Nenhum dos elementos explicados e 
ilustrados deverá ser alterado. As normas 
descritas neste manual devem ser respeitadas, 
pois modificações poderão fragilizar a 
identidade visual no seu conjunto.
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Conceito
Levando em consideração que a marca é 
pioneira na história da CPSA e na comunidade 
em que a organização se insere, optou-se por 
um registo que traga consigo elementos que 
facilmente remetam para os valores centrais 
defendidos pela CPSA, para sua missão e 
para sua visão, facilitando a sua identificação, 
bem como o seu enquadramento no setor de 
atividade no qual desenvolve a sua atividade.

Ao referido juntou-se o desejo de apresentar 
às pessoas a CPSA como ela é, isto é, inclusiva, 
acessível, solidária, alegre e orientada para o 
futuro. 

Foi, assim, construída uma marca carregada 
de personalidade e de fácil identificação, com 
padrões de cores, linguagem e gráficos que 
transmitem  sentimentos de acolhimento, de 
proximidade, de conexão e de relação com o 
outro e com a comunidade.
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Elementos da marca
Símbolo

Grid de construção
Pessoas/diversidade

Conexões/laços/união

Símbolo da CPSA

Acolhimento/juntos
O símbolo, no seu conjunto, projeta a idealização do 
desígnio fundamental da CPSA, isto é, a solidariedade 
e o sentindo de comunidade, de proximidade e de 
relação com o próximo.
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Assinatura visual

A assinatura visual da CPSA possui 3 versões: a 
versão vertical - de uso preferencial - a versão 
alternativa horizontal e a versão emblema.

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

Versão vertical (preferencial) Versão horizontal
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Assinatura visual com tagline

Para além das versões simples, sem a tagline, 
também foram criadas as versões das 
assinaturas com a tagline “consigo, sempre.”.

Versão vertical com tagline Versão horizontal com tagline (preferencial)

consigo, sempre.
consigo, 
sempre.
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A versão emblema, é uma versão circular que 
poderá ser utilizada em casos mais específicos, 
como carimbos, adesivos, brindes em geral, 
bordados, entre ouras alternativas que possam vir 
a surgir.

Emblema CPSA

C
A

SA  DO POVO

 D
E

S
A

N

T O  A N T Ó

N
I O

Versão do emblema sem slogan
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Para além da versão principal do emblema, sem a 
tagline, foi também criada a versão com tagline.

Emblema CPSA com tagline

Versão do emblema com tagline

C
A

S
A

 D

O  POVO  DE  ST.  ANTÓ
N

IO

C
O

N

S I G O , S E M

P
R

E
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Para ampliar as possibilidades da marca, bem 
como garantir o alinhamento visual das valências 
existentes na CPSA, foram concebidos cinco 
símbolos/ícones. 

Estes símbolos irão adicionar ainda mais 
personalidade e valor às aplicações da nova marca, 
para além de constituírem as novas marcas das 
respetivas valências da CPSA, conforme poderá 
observar na página seguinte. 

Iconografia
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Para identificar os eixos em que a CPSA assenta, 
formalmente, a sua atividade, foram desenvolvidos 
pictogramas/ícones, que estabelecem uma 
identidade visual e cromática para cada valência.

• CATL Arco-Íris;

• CATL Jardim da Imaginação;

• Centro Comunitário Jovem;

• CAAPS;

• Centro de Convívio Flor da Idade. 

Valências

flor da idade
CENTRO DE CONVÍVIO

CASA DO POVO DE 
SANTO ANTÓNIO

CASA DO POVO DE 
SANTO ANTÓNIO

CAAPS

centro 
comunitário 
jovem
CASA DO POVO DE 
SANTO ANTÓNIO

jardim da 
imaginação

CATL

CASA DO POVO DE 
SANTO ANTÓNIO

CASA DO POVO DE 
SANTO ANTÓNIO

arco-íris
CATL

Casa do Povo de Santo António | MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

ELEMENTOS DA MARCA
Valências

Página   11



Patterns

Um pattern, ou padrão, é um elemento que se 
repete de forma ilimitada, ou seja, uma imagem 
que podemos aplicar a qualquer superfície de um 
modo infinito.

Os padrões criam interesse, textura, equilíbrio 
e um toque extra especial. São uma das formas 
mais fáceis de adicionar uma dose adicional de 
personalidade e entusiasmo à nova marca da 
CPSA.
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Garantir a fidelidade das cores ajuda a manter 
a consistência da marca. O padrões CMYK e 
Pantone devem ser aplicados em composições 
para materiais impressos. Já  os padrões RGB e 
Hexadecimal, devem ser utilizados em conteúdos 
para os quais as superfícies de contato sejam ecrãs, 
como websites, vídeos e todo o suporte para o 
ambiente digital.

Cores oficiais
Pantone®: 

2101 C

RGB: 
 
R: 138 
G: 117 
B: 209 
 
Hexadecimal: 
#8A75D1 
 
CMYC: 
 
C: 59,6  
M: 61,98  
Y: 0  
C: 0 

RGB: 
 
R: 64 
G: 193 
B: 172 
 
Hexadecimal: 
#40C1AC 
 
CMYC: 
 
C: 68,3  
M: 2,85  
Y: 35,35 
C: 0 

RGB: 
 
R: 0 
G: 195 
B: 137 
 
Hexadecimal: 
#00C389 
 
CMYC: 
 
C: 64,19  
M: 0 
Y: 72,3 
C: 0 

RGB: 
 
R: 255 
G: 205 
B: 0 
 
Hexadecimal: 
#FFCD00 
 
CMYC: 
 
C: 0 
M: 19,02  
Y: 92,84 
C: 0 

RGB: 
 
R: 64 
G: 193 
B: 172 
 
Hexadecimal: 
#D50032 
 
CMYC: 
 
C: 6,75 
M: 100  
Y: 67,09  
C: 1,17 

Pantone®  
3395 C

Pantone®  
7465 C

Pantone® 
116 C

Pantone® 
199 C

Reprodução cromática
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Os gradientes foram concebidos a partir da 
combinação das cores institucionais da CPSA. 

Estas combinações ampliam ainda mais as 
possibilidades de construção de material 
publicitário para a CPSA.

Gradientes

#8A75D1 #D50032 #40C1AC #00C389 #40C1AC 

#00C389 #FFCD00 #8A75D1 #40C1AC #FFCD00 
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É importante manter as cores institucionais da 
marca, mas caso ocorram limitações que impeçam 
as cores de serem reproduzidas, o logótipo pode 
ser aplicado na sua versão positivo ou negativo 
(cor reversível).

O símbolo da marca ainda permite a sua aplicação 
preservando-se as cores na versão negativa como 
poderá observar no item 3.

Positivo e negativo

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

1. Negativo

3. Negativo/símbolo com cores

2. Positivo
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O logótipo também pode ser utilizado em tons de 
cinza. Neste caso, recorreu-se de quatro tons de 
cinza, devidamente identificados.

Os tons de cinza são utilizados principalmente em 
materiais impressos em contextos de redução dos 
custos de impressão.

Monocromia

C: 0  
M: 0 
Y:  0  
C:  90%

C: 0  
M: 0 
Y:  0  
C:  70%

C: 0  
M: 0 
Y:  0  
C:  80%

C: 0  
M: 0 
Y:  0  
C:  60%

80%

90%

60%

70%

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

Marca em tons de cinza

Tons de cinza
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A tipografia é um elemento muito relvante na construção de 
uma marca, é com ela que a CPSA se comunicará. Uma correta 
utilização do tipo de letra resultará numa elevada associação e 
reconhecimento da nova marca da CPSA. 

As famílias tipográficas escolhidas para darem apoio à 
identidade da marca CPSA são:

Montesserrat para títulos e logótipo da marca, e Open Sans 
para textos e subtítulos.

Estas duas tipografias harmonizam muito bem, para além de 
proporcionarem dinâmica e contraste nos materiais da marca.

Poderá aceder à tipografia nos documentos enviados 
juntamente com o manual de normas gráficas. 

Família tipográfica

A CPSA por si,   
#portodos.

Montserrat 
Títulos e destaques/logótipo da marca CPSA

A Casa do Povo de Santo António foi, uma vez mais, reconhecida pelos 
prémios BPI “la Caixa”.

O prémio BPI “La Caixa” infância distinguiu a Casa do Povo de Santo António que 
apresentou um projeto “Entre Laços de Inclusão”, dedicado à Infância o objetivo 
da ação consistiu em promover a melhoria da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade Social.

Ponta Delgada, . 1 de junho de 2021

Open Sans
Subtítulos e parágrafos

Voz tipográfica
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A alteração da assinatura visual prejudica a 
coerência e percepção da identidade visual da 
marca da CPSA, comprometendo os seus objetivos. 

A fim de manter a identidade da marca, o logótipo 
nunca deverá ser alterado, seja nas suas cores, 
diagramação ou proporções. Verifique os usos 
incorretos da  marca e compare com a versão 
correta.

Usos incorretos da marca

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

Correto Sofreu alteração nas cores

Sofreu deformaçãoSofreu deformação

Foram alterados os espaços entre 
os elementosFoi alterada a tipografia

CASA DO POVO DE

santo 
antónio

Coerência visual
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Reduzir demasiadamente a marca pode dificultar 
a sua leitura e o seu reconhecimento. Além disso, 
os limites de redução estão sujeitos ao processo 
empregado nesta redução, à qualidade do original 
utilizado e à qualidade da reprodução obtida.

A recomendação, como limite de redução para 
impressões off-set, são as medidas especificadas 
ao lado. A sua redução além deste limite poderá 
comprometer a leitura da marca.

Redução mínima Assinatura principal com 
e sem tagline

Redução mínima 
recomendada

Redução mínima 
recomendada

Redução mínima 
recomendada

Assinatura horizontal com e 
sem tagline

Emblema, com e sem 
tagline

15 mm 20 mm 13 mm
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Para evitar interferência de outros elementos 
gráficos, e preservar a integridade e legibilidade 
da marca, deve ser resguardado um espaço ao seu 
redor. A este espaço é atribuído o nome de “área 
de proteção”. 

Para determinar a área de proteção da marca 
foi utilizado um componente do símbolo como 
medida. Esse valor é igual a “x” e determina o 
tamanho do espaço que deve ser reservada  à 
marca. Independente da aplicação, é importante 
que nada interfira neste espaço.

Área de proteção

xx/2

x

x

x

x

Magnam, esedita turesti aut vellabore volum eum duntium quiduntia qui alit alisquia aspicta imusantem faccati busantium ut ut id et que enihilit, quianis ab incid que id ut planim corum fugit quiae. Ut lianimagnis dolore velenis ut occaborrum 
dia doluptat.Loriasped mo qui ratur, optiossunt idelicim fugita sum doluptam voluptam, volorem ipiciae dolum siti utemqua ssunturest modiaerem con consed ut quid qui quis debitis ne nulpa pore voluptatem nectetur?Igent. Ta sam que 
volenem olores conserum il iuntioraecti officit volore, as es dolo elita quia doluptis a volupta tureperro mintio. Ebit essi aliquid isimusam, saest audigen deliquos aliquo et officiendi aditae quunt harumquissi con etur autecae il et voloritet 
qui beatemque voluptat quam animin cones il molluptatur recum quos id quiant, consenis iusam quae con cori beatem sequia nos alit am, con nos mos nusam res il eum quatet eium rendaes suscid ullam at.Ipsuntinis dolorecab inusa eos di 
doluptatis dellabo. Agnatem sunt, quis quiam imi, consecto cusda cum est voluptae. Nem sint, con nonectaesed qui berios mi, nieni officil luptatur ant doluptature ea arum fugia pe numqui aut am hiciam que nisit quodiam ent.Omnimpore 
volum hiciti blaut et atur? Ratquis quibuscite pre, in nimet etur aut fugia a sitiur accabo. Et eum evendere eatur, sapicip suntus esequost, te voloris et fugit velectotas ut eaquatius, sene nuscien ihitint odio dis ad mil minulpa riatur, sum 
secepedite ex ente poresendit everibusdae volessi blabo. Ut et experibus rerciis a cum aceptat exceseritin et eles ipicatum fugiaspid quiat a iusae. Enda vitas et aut laut hilla quam volorporem invellu ptatus ea cor sam, eosa ad moluptatur 
solorerio id qui tessintis solestiusam andit abo. Et unt laboribusda Magnam, esedita turesti aut vellabore volum eum duntium quiduntia qui alit alisquia aspicta imusantem faccati busantium ut ut id et que enihilit, quianis ab incid que id ut 
planim corum fugit quiae. Ut lianimagnis dolore velenis ut occaborrum dia doluptat.Loriasped mo qui ratur, optiossunt idelicim fugita sum doluptam voluptam, volorem ipiciae dolum siti utemqua ssunturest modiaerem con consed ut quid 
qui quis debitis ne nulpa pore voluptatem nectetur?Igent. Ta sam que volenem olores conserum il iuntioraecti officit volore, as es dolo elita quia doluptis a volupta tureperro mintio. Ebit essi aliquid isimusam, saest audigen deliquos aliquo et 
officiendi aditae quunt harumquissi con etur autecae il et voloritet qui beatemque voluptat quam animin cones il molluptatur recum quos id quiant, consenis iusam quae con cori beatem sequia nos alit am, con nos mos nusam res il eum quatet 
eium rendaes suscid ullam at.Ipsuntinis dolorecab inusa eos di doluptatis dellabo. Agnatem sunt, quis quiam imi, consecto cusda cum est voluptae. Nem sint, con nonectaesed qui berios mi, nieni officil luptatur ant doluptature ea arum fugia pe 
numqui aut am hiciam que nisit quodiam ent.Omnimpore volum hiciti blaut et atur? Ratquis quibuscite pre, in nimet etur aut fugia a sitiur accabo. Et eum evendere eatur, sapicip suntus esequost, te voloris et fugit velectotas ut eaquatius, sene 
nuscien ihitint odio dis ad mil minulpa riatur, sum secepedite ex ente poresendit everibusdae volessi blabo. Ut et experibus rerciis a cum aceptat exceseritin et eles ipicatum fugiaspid quiat a iusae. Enda vitas et aut laut hilla quam volorporem 
invellu ptatus ea cor sam, eosa ad moluptatur solorerio id qui tessintis solestiusam andit abo. Et unt laboribusda Magnam, esedita turesti aut vellabore volum eum duntium quiduntia qui alit alisquia aspicta imusantem faccati busantium ut 
ut id et que enihilit, quianis ab incid que id ut planim corum fugit quiae. Ut lianimagnis dolore velenis ut occaborrum dia doluptat.Loriasped mo qui ratur, optiossunt idelicim fugita sum doluptam voluptam, volorem ipiciae dolum siti utemqua 
ssunturest modiaerem con consed ut quid qui quis debitis ne nulpa pore voluptatem nectetur?Igent. Ta sam que volenem olores conserum il iuntioraecti officit volore, as es dolo elita quia doluptis a volupta tureperro mintio. Ebit essi aliquid 
isimusam, saest audigen deliquos aliquo et officiendi aditae quunt harumquissi con etur autecae il et voloritet qui beatemque voluptat quam animin cones il molluptatur recum quos id quiant, consenis iusam quae con cori beatem sequia 
nos alit am, con nos mos nusam res il eum quatet eium rendaes suscid ullam at.Ipsuntinis dolorecab inusa eos di doluptatis dellabo. Agnatem sunt, quis quiam imi, consecto cusda cum est voluptae. Nem sint, con nonectaesed qui berios mi, 
nieni officil luptatur ant doluptature ea arum fugia pe numqui aut am hiciam que nisit quodiam ent.Omnimpore volum hiciti blaut et atur? Ratquis quibuscite pre, in nimet etur aut fugia a sitiur accabo. Et eum evendere eatur, sapicip suntus 
esequost, te voloris et fugit velectotas ut eaquatius, sene nuscien ihitint odio dis ad mil minulpa riatur, sum secepedite ex ente poresendit everibusdae volessi blabo. Ut et experibus rerciis a cum aceptat exceseritin et eles ipicatum fugiaspid 
quiat a iusae. Enda vitas et aut laut hilla quam volorporem invellu ptatus ea cor sam, eosa ad moluptatur solorerio id qui tessintis solestiusam andit abo. Et unt laboribusda Magnam, esedita turesti aut vellabore volum eum duntium quiduntia 
qui alit alisquia aspicta imusantem faccati busantium ut ut id et que enihilit, quianis ab incid que id ut planim corum fugit quiae. Ut lianimagnis dolore velenis ut occaborrum dia doluptat.Loriasped mo qui ratur, optiossunt idelicim fugita sum 
doluptam voluptam, volorem ipiciae dolum siti utemqua ssunturest modiaerem con consed ut quid qui quis debitis ne nulpa pore voluptatem nectetur?Igent. Ta sam que volenem olores conserum il iuntioraecti officit volore, as es dolo elita 
quia doluptis a volupta tureperro mintio. Ebit essi aliquid isimusam, saest audigen deliquos aliquo et officiendi aditae quunt harumquissi con etur autecae il et voloritet qui beatemque voluptat quam animin cones il molluptatur recum quos 
id quiant, consenis iusam quae con cori beatem sequia nos alit am, con nos mos nusam res il eum quatet eium rendaes suscid ullam at.Ipsuntinis dolorecab inusa eos di doluptatis dellabo. Agnatem sunt, quis quiam imi, consecto cusda cum 
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A marca pode ser colocada sobre fundo branco 
ou sobre as cores e gradientes institucionais, 
apresentadas nas páginas 13 e 14 do presente 
manual.

É importante nunca aplicar a marca sobre fundos 
com contraste insuficiente para a legibilidade.

Aplicação sobre cor
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Aqui poderá perceber a aplicação prática da marca 
sobre fundos com gradientes.

Aplicação sobre gradientes
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O comportamento da marca sobre fundos 
fotográficos é um comportamento visual esperado, 
entretanto por se tratar de uma fonte de 
situações imprevistas, ou seja, que dependem da 
natureza da fotografia, é importante ficar atento a 
necessidade de garantir o contraste da marca. 

Quando o contraste não for satisfatório, 
recomenda-se a utilização de um fundo branco 
ou um fundo que possua alguma das cores 
institucionais, entre a fotografia e marca, 
assegurando assim o contraste ideal esperado.

É importante nunca aplicar a marca sobre fundos 
com contraste insuficiente para a legibilidade.

Aplicação sobre fundos fotográficos

CASA DO POVO DE

santo 
antónio
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antónio
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Aplicação sobre texturas

A marca também pode ser aplicada em fundos 
com texturas diversas. Também aqui, para o 
sucesso da aplicação, é fundamental que se 
obtenha um contraste suficientemente satisfatório, 
que não comprometa a sua legibilidade e/ou 
identificação.

É importante nunca aplicar a marca sobre fundos 
com contraste insuficiente para a legibilidade.

Sempre que for necessário aplicar a marca 
sobre fundos texturizados que prejudiquem, de 
alguma forma, a sua leitura - cores que não sejam 
institucionais, fundos com contraste insuficiente, 
texturas ou fotografias - o melhor recurso será 
a utilização de uma fundo branco de forma a 
preservar a sua leitura.
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Aplicações

Nas próximas páginas serão apresentadas algumas 
possibilidades de aplicação da marca, com o 
objetivo de ilustrar o comportamento da nova 
marca da CPSA aplicada em diferentes contextos. 

Existem múltiplos suportes para a aplicação 
da identidade visual. A partir de agora serão 
apresentados um conjunto de exemplos desses 
suportes.

Contextos e suportes
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Bandeira CPSA
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Cartaz A3
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Calendário CPSA
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Pins
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Estacionário
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Ecobag
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Bloco de notas e caneta
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Cartão de identificação
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T-shirt
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Totem informativo
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Redes sociais
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Billboard 
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Viatura CPSA
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Página Facebook
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Poloshirt CPSA
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Mupi e fachada
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Mascáras faciais
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