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Roteiro nas Linhas de Água (2020/21), Magma Cellar, Cunqueiros, Proença-a-Nova



5

conceito
NORMAS GRÁFICAS

O xisto, o encontro, a ribeira, as adegas e a diversão são alguns dos valores 
representados na obra de arte Magma Cellar assim como na imagem de marca 
#texturasdoxisto.

 
Uma imagem que surge como resposta à forte identidade da aldeia e que poderá 
ser usada pelos habitantes de Cunqueiros nas suas diversas actividades: desde a 
comercialização de azeite, mel e licores dos produtores locais, à comunicação das 
festas programadas na aldeia, ou até na confecção de petiscos servidos nas adegas 
aos visitantes.

Estude e partilhe este Manual de Normas Gráficas com todos os que utilizem esta 
imagem de marca para comunicar a identidade de Cunqueiros. Seguir este manual 
de Normas Gráficas é fundamental para defender o posicionamento e a coerência 
de comunicação da imagem de marca #texturasdoxisto.
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O desafio de criar uma imagem de marca que representasse a identidade de 
Cunqueiros começou no workshop #texturasdoxisto, organizado pela Associação 
Recreativa e Cultural de Cunqueiros, foi desenvolvido por MAG - Marques de 
Aguiar e terminou com a votação pública, nas redes sociais, para a selecção do 
logótipo com cor. 

O workshop #texturasdoxisto foi orientado pelo colectivo Mag - Marta Aguiar e 
Mariana Costa - com Sofia Marques de Aguiar, no dia 14 de Abril, em Cunqueiros 
e organizado pela Associação. Apesar das inscrições limitadas devido à situação 
pandémica provocada pelo covid-19, o grupo de Cunqueirenses que participou nesta 
actividade não pecou pela animação e empenho! Em conjunto, redescobriram-
se texturas: xistos, ardósias e até a casca de pinheiro que o Eduardo Brejo tinha 
guardado em sua casa. 

Cada participante seleccionou diferentes zonas das peças de ardósia piro-
espandida levadas pelo colectivo e experimentou o efeito do carimbo de texturas 
previamente preparadas.

Participantes:
Paulo Catarino, Gonçalo Sequeira, 
Eduardo Brejo, José Manuel 
Cardoso, José Cardoso, Margarida 
Cardoso, Maria do Carmo Salsa, Céu 
Delgado, Francisco Pisco, João Lisga

processo de criação
NORMAS GRÁFICAS
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processo de criação
NORMAS GRÁFICAS

Após a secagem das peças de gesso produzidas no workshop pelos habitantes da 
aldeia, foi feito o contramolde de todas e o carimbo resultante da textura única de 
cada peça foi fotografado e convertido para formato digital vectorizado. A textura 
final resulta da assemblagem de diferentes partes dos vários carimbos produzidos 
no workshop. 

À representação da textura da ardósia piró-espandida seguiu-se a definição da 
forma circular, numa referência à obra Magma Cellar e ao lugar de Encontro que 
é Cunqueiros. A linha azul ondulante, como a ribeira, cruza a mancha compacta 
do xisto e é o centro da memória colectiva. Pelas festas, pelas adegas e pela 
celebração do "regresso" a casa, a aldeia é um símbolo de animação e alegria, 
conceito que inspirou a composição tipográfica.
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processo de criação
NORMAS GRÁFICAS

A fase final do processo de criação da imagem de marca #texturasdoxisto voltou a 
envolver a comunidade de Cunqueiros. A votação nas redes sociais foi precedida 
de um vídeo de apresentação dos principais conceitos representados no logótipo: 
xisto, textura, encontro, ribeira, adegas, festa, diversão. 

O vídeo lançou o desafio: "Escolhe a cor da imagem de marca #texturasdoxisto" 
e de 21 a 23 de Maio as pessoas escolheram entre o vermelho vivo e o vermelho 
escuro.

Depois da contagem dos "likes" no facebook e no instagram foi possível anunciar 
que, com um total de 77 likes, o logótipo com o tom mais escuro - idêntico ao 
ral com que a obra Magma Cellar foi pintada - foi seleccionado pela maioria dos 
participantes. 

Vídeo que lançou a votação online:
https://youtu.be/dzCK7zf5G74
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comunicação
NORMAS GRÁFICAS

Este Manual de Normas Gráficas explica o comportamento e a correcta aplicação 
da imagem de marca de Cunqueiros #texturasdoxisto.

É composto por regras de aplicação dos seguintes elementos:
Logótipo,
Paleta de Cores
e Tipografia.

A boa comunicação da identidade e a sua coerência compreendem a boa 
interpretação e a aplicação destas normas.
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logótipo
versão original
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o logótipo
NORMAS GRÁFICAS

logótipo
versão pequeno formato 
17mm
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logótipo
versão colorida
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logótipo
versão colorida

as cores
NORMAS GRÁFICAS

R 4
G 7
B 7

C 75
M 67
Y 66
K 87

code 
#040707

R 93
G 202
B 231

C 56
M 0
Y 7
K 0

code 
#5dcae7

R 191
G 230
B 244

C 23
M 0
Y 2
K 0

code 
#bfe6f4

R 103
G 35
B 52

C 40
M 89
Y 62
K 45

code 
#672334

logótipo
versão original
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fundos fotográficos
NORMAS GRÁFICAS
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logótipo
escala de cinzas: preto
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escala de cinzas
NORMAS GRÁFICAS

logótipo
escala de cinzas: branco
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logótipo
alto contraste: preto
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alto contraste
NORMAS GRÁFICAS

logótipo
alto contraste: branco
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versões pequeno formato
NORMAS GRÁFICAS

logótipo
versão pequeno formato 
17mm
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tipo de fonte
dept-light
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tipografia
NORMAS GRÁFICAS

A tipografia usada no logótipo da imagem de marca de Cunqueiros #texturasdoxisto 
é directa e representativa da animação sazonal da aldeia.

O tipo de fonte utilizado é: DEPT LIGHT.
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sugestão de utilização
NORMAS GRÁFICAS

A imagem de marca de Cunqueiros #texturasdoxisto pode ter os diversos tipos 
de utilização que os seus habitantes pretenderem. Deve servir para promover a 
identidade dos produtos, actividades e serviços que a aldeia oferece.

Os exemplos de aplicação apresentados neste manual devem ser entendidos como 
sugestões unicamente ilustrativas.
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