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p1. Elementos Estruturais

Regras
Os logótipos necessitam de espaço livre 
à sua volta para aumentar a sua 
visibilidade. 
A área livre em redor do logo não deverá 
ser inferior a 1/4 da medida da 
largura/altura do logo usado.

O limite exterior, representado pelo 
traçado a vermelho, define o espaço 
livre mínimo à volta do logo.

Cores
As cores do logótipo são três:
- azul;
- verde;
- preto.
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C75 M0 Y15 K0 638CR0 G180 B213

C28 M0 Y100 K0 382CR205 G213 B0

C0 M6 Y90 K0 109CR255 G229 B13

C25 M50 Y64 K17 4645CR175 G124 B87

C0 M0 Y0 K100 BLACKR29 G29 B27



Variantes Possíveis
É EXPECTÁVEL QUE NUM FUTURO PRÓXIMO E JÁ COM A LOGOMARCA BEM RECONHECIDA PELO PÚBLICO,
SE POSSA USAR O LOGO SEM A MENÇÃO “MUNICÍPIO” E EM DETERMINADAS SITUAÇÕES, SUPRIMIR-SE “CANTANHEDE”.

Tipografia
BINARY ITC LIGHT
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p3. Versões Possíveis

Sempre que possível, é recomendada a 
utilização do logótipo na sua versão 
principal policromática, na sua versão 
vertical ou horizontal. No entanto, 
algumas aplicações podem necessitar de 
outras versões do logótipo. Na versão a 
preto e branco, deverá adotar-se a escala 
de cinza que melhor responder ao 
resultado pretendido, sem contudo, 
perder-se legibilidade.

escala de cinza 100% 80% 60% 40% 20%



p4. Aplicação Sobre Fundos 

Sempre que os tons de fundo sejam de cor, não é permitido usar o 
logótipo na sua versão principal policromática. Nestas situações 
usa-se a versão do logótipo branco ou negro, conforme se obtenha 
o máximo contraste possível entre o fundo e o logo.



p5. Aplicações 

Nas páginas seguintes apresentamos 
vários exemplos de aplicação do 
logótipo do Município de Cantanhede 
em múltiplos suportes de divulgação.
Em todo o caso, as técnicas de 
reprodução devem determinar
a versão do logótipo mais adequado.
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