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INTRODUÇÃO
KIT DE NORMAS GRÁFICAS
Dada a importância que tem a imagem gráfica na identidade de uma 
marca, foi elaborado este manual no sentido de definir e normalizar a 
imagem corporativa do Conservatório de Música de Loulé - Francisco 
Rosado, na utilização da sua assinatura e esclarecer as eventuais 
dúvidas que possam surgir.

Assim, é fundamental e necessário que a utilização dos elementos deste 
manual, obedeça rigorosamnte às regras aqui estabelecidas. Pretende 
ser um instrumento de trabalho prático e completo, constituindo um 
guia para 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 
para que esta seja percepcionada como única. Ao longo deste Manual, as 
normas serão aplicadas com a assinatura do Conservatório de Música 
de Loulé - Francisco Rosado, 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.

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

As cores desta norma gráfica foram concebidas para serem visualizadas em ecrãn (RGB)
A reprodução deste kit em desktop Printers não permite uma leitura cromática correta do 
mesmo.
Para uma leitura correta das cores representadas, consultar os catálogos dos vários 
sistemas de reprodução cromática.
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1. IDENTIDADE CORPORATIVA
O estudo e proposta de Logótipo para o Conservatório de Música de Loulé - Francisco 
Rosado, surge na sequência da reabilitação do Solar da “Música Nova” (Solar da família 
Barros e Aragão), edifício abrasonado do século XVIII que sofreu profundas obras nos 
últimos meses.

O Conservatório de Música de Loulé tem como patrono o Professor Francisco Rosado, 
grande impulsionador do Encontro de Música Antiga de Loulé. Em articulação com os 
agrupamentos escolares, aqui irá funcionar um estabelecimento escolar com 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico (do 5º ao 9º ano) e do Ensino Secundário (do 10º ao 12º ano) no 
domínio do ensino artístico especializado da Música. São cerca de 300 os alunos vindos 
de várias partes do Algarve que irão integrar o Conservatório. 

Conforme os aspetos considerados relevantes e singulares do conservatório a 
composição apresenta uma expressão forte, fluída e ritmada, símbolo de sinergias e 
troca de saberes.  A sigla da denominação do conservatório pretende ser facilmente 
percepcionada e distintiva. A cor seleccionada é o magente, representativa do Munícipio 
de Loulé.

A tipografia escolhida* permite destacar a palavra a designação Conservatório de Música 
de Loulé a preto, destacando o nome do Professor Francisco Rosado a magenta. No seu 
todo formam uma hierarquia própria, coesa e distintiva.

*Signika bold

O logótipo só a título excepcional poderá ser utilizado 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.

1.1 
SíMBOLO E 
LOGÓTIPO 

SÍMBOLO DESIGNAÇÃO

LOGÓTIPO



1. IDENTIDADE CORPORATIVA
1.1 
SIGLA

C DE CONSERVATÓRIO 

M DE MÚSICA 

L DE LOULÉ

F DE FRANCISCO

R DE ROSADO

clave de sol 

ritmo fluído

nova

solar
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2. GRELHA DE CONSTRUÇÃO

Estas directrizes 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.

2.1 
ASSINATURA PRINCIPAL
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2. GRELHA DE CONSTRUÇÃO
2.1 
ASSINATURA PRINCIPAL

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



KIT NORMAS GRÁFICAS:  CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE LOULÉ - FRANCISCO ROSADO7

Símbolo do Conservatório de Música de 
Loulé - Francisco Rosado, as suas formas 
refletem as iniciais da denominação. 

2.2
SÍMBOLO

2. GRELHA DE CONSTRUÇÃO
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem ape-
riam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ip-
sam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae con-
sequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error 
sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit 
aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, 
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehende-
rit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla 
pariatur?””ci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis noscitationemorporism, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”ci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut la-
bore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui 
in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla paria-
tur?”t aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam 
nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”a non numquam eius modi 
tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 
iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 

3. MARGENS DE SEGURANÇA

Para garantir uma representação correcta da marca deverá 
manter-se um espaço suficiente entre o mesmo e outros elemnetos 
gráficos ou margens. Esta regra representa as margens mínimas 
aconselháveis. Sempre que possível devem ser aumentadas.

3.1 
ASSINATURA PRINCIPAL

X/4 X/4 
X



3. MARGENS DE SEGURANÇA

Para garantir uma representação correcta da marca deverá 
manter-se um espaço suficiente entre o mesmo e outros elemnetos 
gráficos ou margens. Esta regra representa as margens mínimas 
aconselháveis. Sempre que possível devem ser aumentadas.

3.1 
ASSINATURA SECUNDÁRIA

X/4 X/4 

X
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4. ESCALA E LEGIBILIDADE

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

4.1 
DIMENSÃO MINÍMA
RECOMENDADA

30mm

25mm

REDUÇÃO 
MINÍMA
RECOMENDADA

REDUÇÃO 
MINÍMA
RECOMENDADA
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5. CORES / REPRODUÇÃO CROMÁTICA O papel desempenhado pela cor numa assintura 
é essencial. Assim, as cores deverão ser 
reproduzidas com a máxim fidelidade, tentando 
encontrar em cada superfície de reprodução a sua 
mais fiel aproximção, 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 marca deve 
ser feita em Pantone®.

5.1 
REPRODUÇÃO DA COR

PANTONE® PROCESS BLACK

RAL® JET BLACK 9005

CORES DIRETAS / 
PANTONE®

PANTONE® COTED 1805 EC

CORES DE SELEÇÃO / QUADRICOMIA

CORES RGB / ECRÃN, TV, WEB

0% 0% 0% 100%

0 0 0

CORES DE SELEÇÃO / QUADRICOMIA

CORES RGB / ECRÃN, TV, WEB

31% 100% 20% 11%

167 1 101
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6. COMPORTAMENTOS CROMÁTICOS
6.1 
PRETO E BRANCO
COR REVERSÍVEL (NEGATIVO)

Estes são os diferentes 
comportamentos que a marca pode 
assumir. As cores devem ser sempre 
mantidas para que a sua identiddae 
seja reconhecida.

Sempre que possível utilizar a 
marca sobre fundo branco, este é 
o seu comportamento preferencial. 
(ocasionalmente poderá optar-se pela 
versão em negativo)
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A aplicação da marca sobre 
fundos fotográficos é uma fonte 
de situções imprevistas. As 
imagens abaixo representam 
alguns exemplos que respeitam a 
integredidade e a legibilidade da 
marca. 
No caso de fundos fotográficos 
com muito ruído visual, 
recomenda-se  versão reversível 
(negativo) ou seja, aberto a 
branco.

6. COMPORTAMENTOS CROMÁTICOS
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7. TIPOGRAFIA

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuwv xyz
1234567890

SIGNIKA BOLD

8.1 
FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

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

SIGNIKA BOLD



design: ANDREIA PINTASSILGO

andreia.pintassilgo@cm-loule.pt


