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LOGÓTIPO DA DIOCESE DE SETÚBAL
Uma nova presença, de um rosto que conta com quase meio século. Depois de criar as suas Armas de Fé, a
Diocese de Setúbal apresenta agora uma nova identidade visual que denominamos por logótipo. Por esta
razão, é uma imagem simples, autêntica, versátil, forte e dinâmica.
O logótipo diocesano traduz aquilo que a Diocese quer ser, isto é, centrada em Cristo. Por essa razão, o
elemento principal é a Cruz de Santiago, representada a ouro e centrada em relação às linhas circundantes.
Procuramos Jesus em todos os lugares, e em todos eles queremos que esteja presente. Essa é a tarefa
essencial da Igreja, na qual a Diocese de Setúbal se empenha.
Da cruz divergem quatro linhas representadas a azul e a verde. As linhas a azul são símbolo dos rios Sado
e Tejo, que banham a península de Setúbal. As linhas a verde aludem às serras, que são uma marca quase
omnipresente em todo o território diocesano. Estas linhas partem da cruz, mas ao mesmo tempo para ela se
dirigem e por essa razão expressam a dinâmica missionária da Diocese, que tem de partir de Cristo para levar
a sua mensagem a todos os lugares, e de todo o território ganha homens e mulheres para Jesus.
Esta ideia de movimento permanente, quis-se deixar clara nesta marca, pois a mensagem de Cristo que agita
e acalma as águas deseja-se inequívoca. Lembramos a este propósito, Deus que abre o mar para o Seu povo
passar para a terra prometida (Ex 14, 15-31), Cristo que caminha sobre as águas (Mc 6, 45-52), e que acalma a
tempestade no mar (Mt 8, 23-27).
O logótipo da Diocese de Setúbal representa, em si, uma Igreja tocada pela Cruz, que rasga as ondas e que é
convidada a abrir horizontes. Uma Igreja que não é estática, mas que se entende em permanente saída, e que,
pela ação do Espírito Santo, sempre apresenta sinais de mudança.
Este é o novo símbolo de uma Diocese que não esquece a sua génese e história, mas que se projeta para o
futuro. Contudo, porque o passado é história e o futuro é só projeto, é do presente que ela vive, sabendo em
quem coloca a sua Esperança.
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VARIAÇÕES DE COR E FORMATO
O logótipo possui dois formatos de aplicação: horizontal e vertical.
Ambos, nas suas versões coloridas, devem ser utilizados
estritamente em fundos predominantemente brancos.
Quando veiculado sobre fundos coloridos, padrões ou imagens,
deve-se preservar a sua integridade no que toca à sua

legibilidade e contraste.
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DIMENSÕES MÍNIMAS
Para assegurar a legibilidade do logótipo nos seus diferentes
formatos e cores, devem ser respeitadas as dimensões
mínimas de veiculação em materiais gráficos: 24 mm.
Há, no entanto, flexibilidade nesta regra para utilização em
outros meios, como websites e social media. Em todo
caso, é fundamental que haja uma perfeita visualização de
todos os elementos presentes no logótipo.

24 mm

24 mm
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ÁREA DE NÃO-INTERFERÊNCIA
Para garantir o impacto visual e a legibilidade do
logótipo, é preciso resguardar uma área em torno do
“retângulo” equivalente, no mínimo, à uma altura de uma letra
que compõe o mesmo.

«A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os
olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de
geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos
encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência,
para sempre.»		 «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada
todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se
estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos
encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência,
para sempre.»		 «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada
todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia
se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e
dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos
encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua
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USOS INCORRECTOS
Todos os elementos que compõem o logótipo foram rigorosamente planeados.
Portanto é imprescindível o respeito com cada detalhe. Abaixo, alguns exemplos de usos que devem ser evitados.

Não alterar as Cores.

Não distorcer em nenhum sentido.

Não rotacionar em nenhum sentido.

Não aplicar como Marca d’água.

Não aplicar sobre fundos que não dão
contraste.

Não aplicar em Outline.

Não desalinhar elementos.

Não utilizar elementos separadamente.

Paróquia de Nossa Senhora

Não acrescentar Letterings.
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CORES INSTITUCIONAIS
As cores institucionais são aquelas definidas para a
veiculação da identidade visual da Diocese de Setúbal.

• As percentagens indicadas em CMYK são válidas para
escala Europa.

Devem predominar tanto em materiais institucionais

• Para uso em meios eletrónicos usar referências
RGB e Hexadecimal.

como promocionais.

C90 M15 Y47 K0
R0 G148 B147
HEXA 009493

C10 M22 Y100 K0
R235 G193 B0
HEXA ebc100

C91 M81 Y0 K0
R58 G66 B148
HEXA 3a4294
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TIPOGRAFIA
A tipografia é parte essencial na construção da Nova
Identidade Visual da Diocese de Setúbal e fornece uma
aparência distinta.
ASHEMORE é a tipografia utilizada no logótipo.
Para materiais impressos e digitais, recomendamos a família
ACUMIN (Variable Concept).

Aa Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 @?!(){}[];:.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 @?!(){}[];:.

ASHEMORE

ACUMIN

(Variable Concept)
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APLICAÇÕES

A seguir, apresentamos alguns exemplos de uma correcta
aplicação do novo logótipo.

Este guia é de consulta obrigatória para uso do logótipo em
aplicações de caráter gráfico.
Para orientações mais específicas e pontuais, consulte
o Gabinete de Comunicação da Diocese de Setúbal:

comunicacao@diocese-setubal.pt
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Impressos

Social Media

