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01.
INTRODUÇÃO

A marca da cidade de Guimarães, apresentada neste manual,
assume-se como herdeira da prolífica e vibrante identidade de
Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura.
Não restam dúvidas que o símbolo da CEC ultrapassou o âmbito
restrito do evento, cumprindo o seu desígnio para além das funções
institucionais. Não só criou relações emocionais fortes com
a comunidade vimaranense, como se transformou simultaneamente
e em tempo recorde numa insígnia popular, adoptada como parte
da identidade da cidade. Assim, a apropriação do símbolo da CEC
por parte da Marca Guimarães, justifica-se não só pela sua íntima
relação com a cidade, história e população enquanto identidade
e património, como também pela vontade do município de
capitalizar o legado emocional desenvolvido em torno de 2012.
Sob uma abordagem gráfica renovada, o coração – ubíquo símbolo
da Capital Europeia da Cultura – tornou-se naturalmente no
elemento central da Marca Guimarães. Sem romper com o passado
e com sentido de responsabilidade perante as manifestações
que proliferaram, o seu desígnio é agora o de se consolidar
institucionalmente como insígnia municipal, sem desperdiçar
o potencial de comunicação já provado e a personalidade acarinhada
pela população.
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02.
IDENTIDADE
MÚLTIPLA

Os princípios dinâmicos que marcaram a identidade da Capital
Europeia da Cultura são também aplicáveis à Marca Guimarães,
sendo desejável que, por tudo o que representa conceptualmente
bem como pelo potencial de comunicação e relação com a
população, a personalização do logotipo tenha continuidade.
Na renovada abordagem gráfica, contrariamente à identidade da
CEC, é a área delimitada pela circunferência que enquadra o símbolo
que se presta à personalização, mantendo inalterado o coração.
Do ponto de vista prático, para que a Marca Guimarães resista
ao tempo cumprindo eficazmente a sua missão enquanto marca
de cidade, foi definida uma lógica na gestão da multiplicidade
de variações gráficas, dividindo-as em três grandes áreas de
acordo com os seus objectivos funcionais: a marca institucional,
as necessidades de comunicação e a apropriação popular.
A lógica de gestão definida é apresentada no presente manual,
acompanhada pelas diferentes versões/variações do logotipo,
respectivas regras de utilização e recomendações gráficas.
Este documento é um instrumento de trabalho e tem como
objectivo garantir que a aplicação da Marca Guimarães é coerente
em todos os suportes visuais, preservando as suas características
formais e salvaguardando uma identidade consistente e
reconhecível por todos os seus interlocutores.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL

Para a utilização institucional da Marca Guimarães, foi criado um
conjunto de variações / texturas monocromáticas. Se por um lado
é objectivo fazer-se referência à multiplicidade gráfica característica
da marca, por outro, impôs-se igualmente a necessidade de ter
uma orgânica de utilização mais reservada para as aplicações
institucionais do município.
Para este efeito, contribui não só opção pela monocromia em preto,
que garante a elegância institucional desejada, como também a
definição de um número limitado e fechado de variações gráficas.

O símbolo poderá ser utilizado com qualquer
uma das texturas, de forma independente, sem
os nominativos institucionais.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
01. VERSÕES
INSTITUCIONAIS

Foram criadas diferentes versões da Marca Guimarães com
nominativos distintos, de acordo com as necessidades institucionais
previsíveis. Cada uma destas versões pode ser utilizada com
qualquer uma das texturas gráficas institucionais desenvolvidas,
não havendo para o efeito nenhuma norma de relação estabelecida.
As relações entre os diferentes elementos gráficos foram
cuidadosamente estudadas para garantir o equilíbrio visual
desejado e não devem, em circunstância alguma, ser alteradas.

Símbolo

A utilização destas duas versões da Marca Guimarães,
deverá ocorrer preferencialmente no âmbito da
comunicação de marca (ver capítulo 5). Não obstante,
se necessário, poderão ser utilizadas em contexto
institucional

MARCA GUIMARÃES MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

07

Nominativo

03.
MARCA
INSTITUCIONAL
02. PATRIMÓNIO
MUNDIAL

Está prevista a utilização do emblema da UNESCO que certifica
o Património Mundial associado às diferentes versões do logotipo,
segundo a construção apresentada.
As relações entre os diferentes elementos gráficos foram
cuidadosamente estudadas para garantir o equilíbrio visual
desejado e não devem, em circunstância alguma, ser alteradas.

É utilizada a versão Câmara Municipal de Guimarães
para a associação do emblema UNESCO à Marca
Guimarães. Contudo, a construção é igualmente
aplicável às restantes versões.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
03. NOVAS
VERSÕES

Se necessário, poderão ser criadas novas versões / sub-marcas
da Marca Guimarães com nominativos não previstos. Para tal, deverá
ser respeitada a sigla “GUIMARÃES”, a tipografia prevista – Zona
Pro Light – e as grelhas de construção apresentadas.
X

Tal como nas restantes versões institucionais, poderá ser utilizada
qualquer uma das texturas gráficas monocromáticas originais

ESCREVA AQUI

2/3X
X

ESCREVA
AQUI

2/3X
X

nas novas versões da Marca Guimarães. Não deverão ser criadas
novas texturas gráficas para acompanhar novas versões da marca
institucional.

X
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2/3X
X

03.
MARCA
INSTITUCIONAL
04. ESPAÇO
LIVRE E
ESCALAS DE
REDUÇÃO

Para garantir a correcta leitura dos logotipos e manter a sua
integridade visual, deve ser sempre deixado o máximo de espaço
livre à sua volta. A zona de exclusão, que limita a área mínima de
espaço livre, é definida com base na altura da sigla “GUIMARÃES”
e não deve ser transposta por qualquer elemento, texto ou imagem,

2X2

que não se apresente como fundo.
Os logotipos só poderão ser reduzidos até uma dimensão que não

X

resulte na perda total o parcial da sua legibilidade, preservando
assim a sua identificação visual. Os logotipos não deverão ser
reproduzidos, em qualquer circunstância, com dimensões inferiores
às apresentadas. Não existe limite máximo para ampliações.

5mm

É utilizada a versão Câmara Municipal de Guimarães para
apresentar a zona de exclusão e as dimensões mínimas
permitidas. Contudo, as regras são também aplicáveis
às restantes versões.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
05. UNIVERSO
CROMÁTICO

Para garantir a elegância e a distinção desejada na utilização

CMYK

institucional da Marca Guimarães, diferenciando-a das aplicações

0/0/0/100

em contexto de comunicação de marca, os logotipos devem ser

RGB

sempre utilizados monocromaticamente a preto (ou em branco,
nas versões a negativo). Os nominativos e as texturas gráficas

0/0/0

institucionais não devem assumir outras cores.

PANTONE

BLACK C/U
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
06. FUNDOS
NEUTROS

A utilização dos logotipos sobre fundos brancos (ou muito claros)
e fundos pretos (ou muito escuros) é recomendada pois reforça as
opções cromáticas tomadas, garantindo melhor reconhecimento
à Marca Guimarães.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
07. FUNDOS
CROMÁTICOS

A utilização dos logotipos sobre outros fundos cromáticos é
de evitar. Em caso de impossibilidade, os logotipos devem ser
utilizados de acordo com os comportamentos apresentados.

É utilizada a versão Câmara Municipal de Guimarães para
exemplificar o comportamento sobre fundos cromáticos.
Contudo, os comportamentos são também aplicáveis às
restantes versões.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
08. FUNDOS
FOTOGRÁFICOS

Os logotipos podem ser utilizados sobre fundos fotográficos se
localizados sobre áreas de cor neutra. Em áreas de grande variação
cromática, se não for possível evitar a sua utilização, é necessário
garantir que a legibilidade dos logotipos não é comprometida.

É utilizada a versão Câmara Municipal de Guimarães para
exemplificar o comportamento sobre fundos fotográficos.
Contudo, os comportamentos são também aplicáveis às
restantes versões.
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03.
MARCA
INSTITUCIONAL
09. TIPOGRAFIA

ZONA PRO LIGHT

A tipografia é um dos elementos centrais na identidade da Marca
Guimarães, por ser um elemento de comunicação regular. Para as
aplicações institucionais, foram escolhidas duas famílias tipográficas
aqui apresentadas, e que devem ser utilizadas sempre que possível.
Foi ainda definida uma font de sistema – Calibri – indicada para
documentos internos, quando não houver a possibilidade de utilizar
as famílias tipográficas institucionais.

ABC
1234

ZONA PRO THIN

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789
ZONA PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789

As famílias tipográficas escolhidas deverão ser consideradas das
seguinte forma:
– ZONA PRO: indicada para títulos e destaques;
PRELO LIGHT + ITALIC

ABC
1234

– PRELO: indicada para manchas de textos.

PRELO BOOK + ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789
PRELO MEDIUM + ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789
PRELO NORMAL + ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789
São apresentadas as variações principais de cada família
tipográfica. Contudo, se necessário poderão ser utilizadas
outras variações da mesma família tipográfica.

MARCA GUIMARÃES MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

15

CALIBRI REGULAR

CALIBRI BOLD

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
0123456789

03.
MARCA
INSTITUCIONAL
10. USOS
INDEVIDOS

Para garantir que a Marca Guimarães é aplicada coerente e
consistentemente, para além das normas definidas neste manual,
apresentam-se igualmente um conjunto de utilizações indevidas.
As situações apresentadas ilustram aplicações que não devem
ocorrer em qualquer circunstância.
– distorções do logotipo;

Não distorcer o logotipo.

Não rodar o logotipo.

Não inverter o logotipo.

Não utilizar o logotipo em outline.

Não utilizar outros tipos de letra para além
dos definidos neste manual.

Não utilizar soluções cromáticas para além
das definidas neste manual.

– alterações da cromáticas;
– utilização de tipografia não contemplada;
– variantes formais não previstas;
– aplicação indevida sobre fundos.

Não criar configurações formais para além
das definidas neste manual.
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04.
ASSINATURA

Para reforçar a personalização da Marca Guimarães e reafirmar
a vontade de envolver a comunidade vimaranense, a assinatura
de comunicação é também ela dinâmica. Com base num módulo
fixo, é objectivo que a sua conclusão sublinhe tanto a multiplicidade
de visões que a cidade representa para o seus habitantes, como
a diversidade de actividades que oferece e em que se envolve.
Desta forma, a assinatura deverá ser sempre concluída
manualmente para reformar a intervenção humana na sua
personalização.
Do ponto de vista prático, a possibilidade de personalização
da assinatura torna-se igualmente num auxiliar na comunicação
de actividades, eventos e cooperativas ligadas ao município,
ao oferecer uma forma fácil de identificar as respectivas áreas.
A assinatura pode ser utilizada com ou sem o símbolo da Marca
Guimarães, de acordo com as regras apresentadas nos capítulos
03 e 05
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05.
COMUNICAÇÃO
DE MARCA

Fora do contexto institucional, a Marca Guimarães assume em pleno
o seu carácter dinâmico, sendo a área delimitada pela circunferência
que enquadra o símbolo totalmente personalizável.
Foram criadas 24 texturas gráficas que pretendem dar o mote
inaugural, numa orgânica que se deseja participativa. Este conjunto
de texturas, tal como na identidade da Capital Europeia da Cultura,
assume-se como um número inicial ao qual se deverão acrescentar
novas versões, seja para eventos específicos ou personalizações
de carácter mais permanente.

O símbolo poderá ser utilizado com qualquer
uma das texturas, de forma independente,
sem os nominativos destinados à comunicação
de marca.
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05.
COMUNICAÇÃO
DE MARCA

O símbolo poderá ser utilizado com qualquer
uma das texturas, de forma independente,
sem os nominativos destinados à comunicação
de marca.
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05.
COMUNICAÇÃO
DE MARCA
01. VERSÕES

Foram definidas duas versões diferentes, com nominativos distintos,
para a utilização na comunicação da Marca Guimarães. Cada uma
destas versões pode ser utilizada com qualquer uma das texturas
gráficas desenvolvidas, não havendo para o efeito nenhuma norma
de relação estabelecida.
A versão da Marca Guimarães composta pelo símbolo e pela
assinatura é a mais indicada para a utilização em iniciativas do
município, uma vez que a dupla personalização (símbolo e assinatura)
permite soluções de comunicação mais complexas. Por outro
lado, a versão com o nominativo Cidade de Guimarães, pela sua
abrangência, será a indicada para todas as utilizações genéricas.
Embora não esteja previsto, as versões da Marca Guimarães
com os nominativos institucionais, apresentadas no capítulo 3,
poderão ser também utilizadas com as texturas definidas para
a comunicação de marca, se tal for necessário.
As relações entre os diferentes elementos gráficos foram
cuidadosamente estudadas para garantir o equilíbrio visual
desejado e não devem, em circunstância alguma, ser alteradas.

MARCA GUIMARÃES MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

22

05.
COMUNICAÇÃO
DE MARCA
02. NORMAS
GRÁFICAS

O conjunto das normas gráficas definidas no capítulo 03 são
igualmente válidas na utilização da Marca Guimarães em contexto
alargado de comunicação.
É importante que a uso das diferentes texturas gráficas criadas,
bem como as que serão posteriormente desenvolvidas, não
comprometa a integridade visual do coração, garantindo a sua
correcta leitura e identificação. Por outro lado, uma vez que
se trata de uma marca dinâmica, é necessário salvaguardar que
os elementos visuais fixos – tipografia, versões formais, etc –
sejam sempre aplicados correctamente, para que a marca resista
às personalizações sem comprometer a sua função identitária.
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06.
UTILIZAÇÃO
POPULAR

Dando continuidade ao percurso iniciado por Guimarães 2012,
é objectivo que Marca Guimarães reafirme o seu lugar como
símbolo popular da cidade. Para este efeito, ainda que sob uma
abordagem renovada e pensada numa perspectiva de longo prazo,
mantiveram-se os princípios base que a permitiram ser acarinhada
pela população: o coração, com toda a simbologia que agrega,
e os princípios dinâmicos de personalização.
A apropriação da Marca Guimarães não só é permitida como
encorajada sem limites. Desta forma, e contrariamente
à sua utilização institucional, para além da personalização
da circunferência que envolve o símbolo, está também prevista
a utilização do símbolo de forma independente, para que não
exista qualquer barreira à expressão individual.
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07.
LISTA
DE FICHEIROS

Neste capítulo listam-se os ficheiros relativos às diferentes versões

Logotipos > Institucionais > CMG

de logotipo da Marca Guimarães, apresentadas neste manual.

Vectoriais > MG_Inst_Pos_CMG.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Pos_CMG_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Institucionais > CMG
Vectoriais > MG_Inst_Neg_CMG.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Neg_CMG_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Institucionais > AMG
Vectoriais > MG_Inst_Pos_AMG.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Pos_AMG_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Institucionais > AMG
Vectoriais > MG_Inst_Neg_AMG.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Neg_AMG_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Institucionais > MG
Vectoriais > MG_Inst_Pos_MG.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Pos_MG_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Institucionais > MG
Vectoriais > MG_Inst_Neg_MG.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Neg_MG_[A].* (tiff; png)
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07.
LISTA
DE FICHEIROS

Logotipos > Comunicacao > GC
Vectoriais > MG_Com_Pos_GC.* (ai)
Imagens > MG_Com_Pos_GC_[1].* (tiff; png)

Logotipos > Comunicacao > GC
Vectoriais > MG_Com_Neg_GC.* (ai)
Imagens > MG_Com_Neg_GC_[1].* (tiff; png)

Logotipos > Comunicacao > GUI
Vectoriais > MG_Com_Pos_GUI.* (ai)
Imagens > MG_Com_Pos_GUI_[1].* (tiff; png)

Logotipos > Comunicacao > GUI
Vectoriais > MG_Com_Neg_GUI.* (ai)
Imagens > MG_Com_Neg_GUI_[1].* (tiff; png)

Logotipos > Assinatura > MG
Vectoriais > MG_Assin_Pos.* (ai)
Imagens > MG_Assin_Pos_[palavra].* (tiff; png)

Logotipos > Assinatura > MG
Vectoriais > MG_Assin_Neg.* (ai)
Imagens > MG_Assin_Neg_[palavra].* (tiff; png)
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07.
LISTA
DE FICHEIROS

Logotipos > Institucionais > Simbolo
Vectoriais > MG_Inst_Simbolo_Pos.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Simbolo_Pos_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Institucionais > Simbolo
Vectoriais > MG_Inst_Simbolo_Neg.* (ai)
Imagens > MG_Inst_Simbolo_Neg_[A].* (tiff; png)

Logotipos > Comunicacao > Simbolo
Vectoriais > MG_Com_Simbolo.* (ai)
Imagens > MG_Com_Simbolo_[1].* (tiff; png)
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08.
NOTA FINAL

A consistência na utilização da Marca Guimarães depende da
correcta aplicação das normas gráficas apresentadas neste manual.
Qualquer dúvida sobre os comportamentos deverá ser esclarecida
através dos contactos indicados.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
T. (+351) 252 421 200
E. geral@cm-guimaraes.pt
www.cm-guimaraes.pt

JOÃO CAMPOS
T. (+351) 966 135 171
E. joao@estudiojoaocampos.com
www.estudiojoaocampos.com
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