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Este manual estabelece regras gráficas para a utilização da Marca Faro com o objectivo 

de uniformizar o desenvolvimento das peças gráficas, estabelecendo uma coerência 

visual da identidade da mesma.

O cumprimento das regras estabelecidas neste manual criará uma imagem clara e 

reconhecida da Marca Faro.

Este manual deverá ser sempre respeitado.



Faro - Evoluímos consigo!

O conceito evoluiu a partir da necessidade que a instituição “Câmara Municipal” sente 

em envolver os munícipes nos destinos do concelho.

É importante criar uma cultura de autenticidade e paixão em volta da marca, uma 

cultura relacionada ao coração, mostrar que temos compromisso apenas com uma 

pessoa – consigo.

É preciso criar um triângulo sentimental: O Município, enquanto instituição que serve as 

pessoas, os farenses e o concelho na sua plenitude.

O verbo “evoluir” assume-se como a chave do novo caminho. “Faro – Evoluímos 

consigo” não é mais do que uma constatação de que estamos no caminho certo com as 

pessoas certas. Dá-nos uma perspectiva de movimento, de crescimento, de evolução, 

de futuro, de muito trabalho pela frente. Posiciona-nos. Quebra-se a ideia de que um 

município é estático que presta serviços e que tudo pára aí e que não existe intercâmbio 

de ideias e co-responsabilização na actuação das personagens.

Traduz evolução mas com dependência daqueles com quem e para quem trabalhamos. 

Contamos com cada um dos farenses para crescer e para evoluir e esta evolução é 

transversal.

Em Faro evoluímos consigo no desporto, na cultura, na área social, na relação entre a 

instituição e os farenses… evoluir… evoluir…

O evoluir traduz também ambição na procura de respostas para os nossos problemas, 

na definição de novas metas. Mas ambição sustentada porque para evoluirmos temos 

que passar por transformações sucessivas. E são essas transformações que nos 

permitem crescer quer como município, quer como munícipes. Evoluir com ambição, 

responsabilidade, maturidade e união. União entre o município – instituição e os 

farenses. 

“Faro – Evoluimos consigo” porque são as pessoas que nos motivam, nos “guiam” e 

nos “questionam”. Evoluimos consigo e para si!



Faro - Evoluímos consigo!

Uma parte da forma representa o núcleo histórico “Vila Adentro” que está na génese 

do crescimento da cidade. 

A intersecção das duas partes resulta na forma final que compõe  o logotipo.



Faro - Evoluímos consigo!

Foram utilizadas as cores presentes na bandeira do concelho para que os farenses se 

continuem a identificar com este elemento. Acreditamos que é importante cultivar as 

nossas raízes para que os sentimentos fluam. 



Foi adoptada esta forma de coração com o objectivo de criar sentimentos de pertença, 

partilha, de união, de valorização, autenticidade e paixão dos farenses pelo concelho. 

Traduz também as motivações que estão na origem da marca Faro concelho.

A parte sombreada resulta da intersecção das formas e representa os limites do núcleo 

histórico da cidade de Faro, denominado “Vila Adentro”. 

O coração fala a toda a gente, é um símbolo universal que traduz sentimentos positivos 

tais como amor, amizade, família, afecto, compromisso.

Faro - Evoluímos consigo!



Faro - Evoluímos consigo!

Foi escolhido este tipo de letra porque revela dinâmica, fluidez e modernidade e é esse 

o caminho que procuramos para o desenvolvimento do concelho.



Faro - Evoluímos consigo!

Para a frase que compõe o slogan optou-se por uma letra tipo “manuscrita” porque 

cria proximidade, envolvência e compromisso. Torna a comunicação mais pessoal e 

direccionada ao indivíduo.



Faro - Evoluímos consigo!

A fusão dos três elementos traduzem a nova marca de Faro, dinâmica, actual, com 

potencial de evolução. 



Assinatura principal

A marca é composta pelo logótipo, símbolo e pelo slogan. 

As relações entre os elementos não deve em circunstância alguma, ser alterada, 

e as dimensões devem ser propocionais, seja qual for o tamanho. 

Símbolo

Logotipo

Slogan



Assinatura complementar

Sempre que não seja possível a utilização da assinatura principal, deverá ser utilizada a 

assinatura complementar.



Assinatura simplificada

O único elemento que pode ser eliminado da assinatura principal é o slogan, funcionando 

o conjunto de símbolo e logotipo com as mesmas propoções existentes na assinatura 

principal.

Versão horizontal

Versão vertical



Cores

Definição de Pantones, cores de seleção, cores aditivas, e sistema hexadeximal (html)

De forma a manter a identidade, a Assinatura deverá ser sempre aplicada nas cores 

institucionais.

Pantone 185 C

C:  0
M: 94
Y: 78
K: 0

R: 223
G: 30
B: 55

HEX #DF1E37

Pantone 187 C

C:  8
M: 100
Y: 79
K: 28

R: 167
G: 30
B: 49

HEX #A71E31

Pantone Black

C:  0
M: 0
Y: 0
K: 100
 
R: 0
G: 0
B: 0

HEX #000000



Construção

As relações da assinatura foram cuidadosamente estudadas e devem ser sempre 

respeitadas, de forma a manter uma perfeita leitura.

F

F

F

F
F
F

F
F
F
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Construção

A grelha visa estabelecer a relação entre os vários elementos que compõem a Assinatura.



Monocromático positivo

Na impossibilidade de ser utilizada a Assinatura em policromia, esta deverá ser a forma  

de utilização com apenas 1 cor, ou uma escala de 1 cor.

Cor plana

Escala de cinza



Negativo cor plana

Negativo escala de cinza

Monocromático positivo

Na impossibilidade de ser utilizada a Assinatura em policromia, esta deverá ser a forma  

de utilização com apenas 1 cor, ou uma escala de 1 cor.



Aplicação sobre fundos

A fusão dos três elementos traduzem a nova marca de Faro, dinâmica, actual, com 

potencial de evolução. 
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Aplicação sobre fundos

A fusão dos três elementos traduzem a nova marca de Faro, dinâmica, actual, com 

potencial de evolução. 



Margens de segurança

A margem de segurança foi calculada para que a leitura da Assinatura seja sempre clara, 

e livre de ruído visual, legível e mantenha as suas características intactas.

Sempre que possível a margem deverá ser de dimensão superior.
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Assinatura principal

Assinatura simplificada



Área de Proteção

Para garantir uma boa leitura da marca, é necessário que sejam respeitadas as margens 

de segurança. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla non neque nisi, hendrerit placerat mau-
ris. Integer nec ornare risus. In pellentesque sem a 
libero blandit porttitor. Suspendisse nunc urna, frin-
gilla in aliquet vitae, malesuada in augue. Praesent 
velit turpis, pulvinar ac mollis eu, rhoncus quis orci. 
Quisque non arcu mi. Pellentesque cursus, risus at 
gravida suscipit, augue velit 
commodo purus, ac iaculis 
justo velit sed massa. Suspend-
isse ut tellus libero, nec pel-
lentesque risus. Quisque dic-
tum, nunc in pulvinar mollis, 
dui mi porttitor mauris, vitae 
malesuada libero velit sit amet 
felis. Nulla blandit, nunc eu ultrices dictum, dui 
augue fringilla nulla, in suscipit quam nisl vitae mau-
ris. Aliquam lobortis massa vel sem placerat blandit.
Nunc magna nisl, pretium eu consectetur a, ultricies 
at nisl. Nulla eget justo quis velit rutrum eleifend. 
Quisque velit sapien, vulputate eget consectetur eu, 
vehicula sagittis tortor. Sed ut vestibulum mi. Nulla 

sit amet eros arcu, eu dictum nibh. Sed sed ipsum 
ipsum. Sed mi tellus, scelerisque a vehicula ut, con-
vallis a nisl. Proin ultrices interdum orci, pulvinar 
feugiat diam accumsan mattis. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce nec felis 
ac erat lobortis semper lacinia vitae leo. Vivamus 
lacinia, est non lacinia luctus, nulla diam dignis-

sim dolor, et suscipit purus 
dui et erat. Aenean sed lob-
ortis est. Vestibulum a ipsum 
quis metus aliquam suscipit.
Maecenas bibendum lorem sit 
amet dolor luctus non molestie 
metus varius. Nam non neque 
lectus, nec re ligula. Cras vesti-

bulum mauris erat, in scelerisque felis. Integer hen-
drerit, nisl vitae rhoncus gravida, leo nunc biben-
dum nisi, mattis cursus sapien eros ut nisl. Vivamus 
vel id lorem. Maecenas bibendum lorem sit amet 
dolor luctus non molestie metus varius. Nam non 
neque lectus, nec re ligula. Cras vestibulum mau-
ris erat, in scelerisque felis. Integer hendrerit, nisl.



Aplicações não permitidas

Não está prevista a possibilidade de recriação da Assinatura de qualquer forma que não 

as previstas neste manual. 

Qualquer alteração de forma, relação de dimensão ou cor não prevista irá prejudicar a 

leitura da Assinatura e consequentemente a marca.

 Aqui estão representadas algumas das incorrecções mais frequentes Faro
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Cromatismo

De forma a manter a identidade, a Assinatura deverá ser sempre aplicada nas cores 

institucionais, em quadicomia (cores de seleção) ou em cor direta (pantones). 

Deverá sempre tentar manter-se a integridade e a boa leitura da Assinatura 

desenvolvendo o cromatismo de forma a obter o maior contraste possível.





Normas de utilização da marca


