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A MARCA

A Marca aqui apresentada, constitui uma ferramenta de 
comunicação, cujo objetivo consiste em contribuir para 
a afirmação, no plano turístico, do território de Aguiar 
da Beira, através de uma nova forma de articulação 
entre os ativos naturais, as pessoas, o desporto e 
aventura e turismo sustentável, envolvendo os locais e 
os visitantes ou turistas, tendo como tema central a 
prática da “Orientação” e do Turismo de Natureza.

Deseja-se, com os elementos da marca, criar uma 
empatia entre os amantes do turismo desportivo e de 
natureza, em particular, da prática da orientação, e as 
características únicas do concelho.
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O CONCEITO VISUAL

ELEMENTOS VISUAIS

A marca criada surge do aglutinar de diferentes 
elementos característicos do desporto de Orientação.

CURVAS DE NÍVEL ATLETA E MAPA SINALÉTICA DO MAPA
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SÍMBOLO DA MARCA

Os elementos visuais representam, de uma forma 
abstrata e figurativa, características próprias do 
desporto: o atleta e o mapa.

TIPOGRAFIA DA MARCA

À semelhança da base geométrica do símbolo também 
a tipografia utilizada revela princípios geométricos 
simples na sua elaboração.

Desta forma é possivel atingir uma consonância 
estética perfeita entre o símbolo e a tipografia, 
transportanto a marca para atualidade.

SLOGAN

Frase curta de fácil memorização, completando o 
conceito da marca, mas que pode ou não estar 
presente.

#OrientedForLife
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DIMENSÃO MÍNIMA

Para definição da medida da dimensão mínima de 
reprodução considera-se a medida da largura da marca.

22mm
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O QUE NÃO FAZER

A representação consistente da marca é fundamental 
para o sucesso da mesma quando comunicada.
Este manual serve exatamente esse propósito.
E aqui ficam identificados alguns casos de 
representação da marca que não são permitidos.

Não utilizar esquemas cromáticos 
para além dos descriminados 
neste manual.

Não utilizar os elementos 
constituintes da marca em 
diferentes proporções.

Não utilizar os elementos 
constituintes da marca em 
posições diferentes das 
descriminadas neste manual.

Não deformar a marca.

������

Não utilizar outras famílias 
tipográficas.

Não utilizar qualquer um dos 
elementos da marca em outlines.
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TIPOGRAFIA

ELIANTO REGULARNa marca foi utilizada como base a família tipográfica 
ELIANTO.
Alguns caracteres sofreram ligeiras alterações quando 
aplicadas na marca. 

Para acompanhar a família tipográfica ELIANTO para 
textos com número de caracteres, sugere-se a família 
tipográfica AAUX NEST. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

AAUX NEST BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

AAUX NEST REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789
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A COR

PANTONE SOLID COATED

PANTONE 485 C

CMYK

0 100 100 0

RGB  

194 14 26

 

PANTONE SOLID COATED

PANTONE Black

CMYK

0 0 0 100

RGB  

0 0 0
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APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS CROMÁTICOS

Deverá ser tido em conta o seguinte comportamento 
de variação aquando da utilização da marca sobre 
fundos cromáticos. 
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APLICAÇÕES
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APLICAÇÕES
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APLICAÇÕES
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APLICAÇÕES
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STAND
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