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Marca e Linha
de Comunicação Turística
do Ribatejo
Introdução

A estratégia da construção de uma identidade unificada
para o Ribatejo, especificamente para a Lezíria do Tejo,
constitui-se como uma iniciativa oportuna e fundamental
para o crescimento do reconhecimento da região pelos
seus mercados, quer internos, quer externos.
Revelando a “inesquecível viagem” pelos distintos
sabores, visões e experiências da região, mas também
o fortalecimento do seu sentido de futuro — manutenção
e projecção de um local com características únicas — este
exercício pretende declarar a sua identidade.
Análise estratégica

Panorama do design gráfico português
Existe um grande património gráfico em
torno do turismo em Portugal. Grandes
nomes do design português, como
Sebastião Rodrigues, contribuíram para a
formação da imagem da cultura do nosso
país, com exemplos da região Ribatejana.
Este universo gráfico com grande recurso
ilustrativo foi também um dos pontos de
partida para a concepção do rebranding
ribatejano. A opção não foi descartar este
universo visual do passado, mas adaptar a
sua plasticidade ao contexto actual.
Desta forma este patromónio visual é
mantido, e é reaproveitado enquanto
elemento que faz parte da memória
colectiva portuguesa com efeitos
benéficos para o reconhecimento e
memorização da marca.
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Marca e Linha
de Comunicação Turística
do Ribatejo
Introdução

Racional

Objectivos

Valores

Enquadramento

Construção

Desenho

Uma das preocupações constantes
no desenvolvimento da proposta foi
considerar o panorama de comunicação
turística e pensar de que forma construir
uma estratégia para que esta consiga
o seu espaço num mercado altamente
concorrido.

Dada a conjuntura, nos dias de hoje, o
turismo tornou-se um forte elemento de
desenvolvimento económico.
E é evidente o forte investimento na sua
promoção.
No entanto, e na maioria dos casos, a
tipologia de comunicação é bastante
nivelada, mesmo em casos de alta
qualidade gráfica, e é notória a falta de
elementos que distingam o local que
se pretende valorizar e que se está a
promover.

Pretende-se uma marca e sistema
comunicacional que evidencie e
demonstre os valores ribatejanos.
Uma marca distinta.

Para a criação desta nova identidade
para o Ribatejo analisámos os factores
que influenciam a identidade desta
região que a torna distinta:

Da confluência destes factores
foram considerados 4 campos para
a construção da “persona” que é o
Ribatejo:

O recurso geométrico na ilustração
do turismo em Portugal é bastante
evidente, sendo esta técnica
recapturada para a marca Ribatejo.

A construção de uma marca que leve
o público a desejar descobrir os valores
ribatejanos, e até a se sentir envolvido
nestes mesmo valores.

· A centralidade continental;

· O rio como motor identitário,
económico, de tradições da cultura;

Foi considerada uma marca e modelo
comunicacional que reconhece o
passsado da região e os seus valores.
O contexto cultural ribatejano, distintivo
diferenciador, é construido com tempo
e a partir da história.
O processo para o desenvolvimento da
marca ribatejana passou pela pesquisa
não só das características da região mas
também dos elementos que distinguem
e unem os diversos municípios.
Foi também importante perceber de
que forma o Ribatejo foi comunicado
no passado e reutilizar esse universo
gráfico de forma a cativar o público
com memória dessa comunicação,
mas também as novas gerações, que
habitualmente encaram o valor do
passado com curiosidade.
Considerado este ponto de partida,
foi importante a elaboração de
uma estratégia em que os moldes
comuncacionais permitissem uma
tradução coerente e uniforme
nos diversos suportes e meios de
comunicação.
Desta forma o público, confrontado
com os diferentes mecanismos de
comunicação, absorve e memoriza
a marca do Ribatejo, elevando o seu
reconhecimento de uma forma positiva.
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Um dos objectivos a que a marca
Ribatejo se propõe é a construção
de uma solução que se diferencie do
panorama de comunicação turística
vigente, quer pelo seu desenvolvimento
gráfico, quer pela sua linguagem e tom
de voz.

· A exclusividade da natureza;
· A diversidade;

Uma comunicação honesta e franca, sem
floreados, capaz de comunicar o que o
Ribatejo tem e o que o distingue.

· A genuinidade, autenticidade, riqueza
cultural e tradições.

· A diversidade da sua natureza;
· A estereotomia única;
· A riqueza patrimonial.

Na marca Ribatejo foram considerados
e integrados:
. os valores naturais,
. os valores económicos,
. os valores patrimoniais da região.
A construção das marcas é feitas ao
longo do tempo e com marcos ao longo
deste percurso.
Sendo pensada a longo prazo, será
eficaz, para a interiorização e valorização
da marca Ribatejo, a criação de um
selo de produtos do ribatejo também
coerente com o universo gráfico
idealizado. Esta estratégia vai permitir uma
promoção discreta da região, com efeitos
a longo prazo para a sua distinção.
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Marca e Linha
de Comunicação Turística
do Ribatejo
Conceito

Viva o Ribatejo
A festa começa aqui

O Tejo molda-lhe as margens e a história foi-lhe
moldando o caráter. Belo e bravo, desde há muito que
o Ribatejo sabe receber. A mesa é farta e deliciosa, as
terras são belas e pitorescas, as festas aguerridas e
a natureza múltipla e diversa, como só o coração do
país sabe ser.
Descubra o Ribatejo como quem sobe o rio, ao sabor
da corrente e vá desvendando os tesouros da borda
d’água. Admire as igrejas e surpreenda-se com os
palácios e solares. Deixe-se perder pelas cidades, vilas
e aldeias. Passeie na lezíria a galope de um
puro-sangue lusitano e, ao longe, admire a nobreza
do toiro. Parta à aventura pelos trilhos do montado e
navegue em direção à natureza intocada das ilhas e
mouchões do Tejo.
De regresso a terra, sabemos que estamos no Ribatejo
quando ouvimos a concertina frenética do fandango e
vemos bailar o barrete verde e vermelho do campino,
de passo ritmado e peito cheio de orgulho.
São tradições que faz questão de partilhar.
Por isso, entre na dança, prove o vinho, saboreie a
gastronomia e aproveite os dias longos como o curso
de um grande e plácido rio.
Venha e viva a festa.
Viva o Ribatejo.
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Logotipo

Desenho

Geometrização

O logótipo, concebido a partir da
representação geometrizada do
“Barrete Verde” foi simplicado para um
quadrado, uma forma pura optimizada,
para permitir a sua adaptação a
diferentes meios, nomedamente as
redes sociais em que o quadrado é
por excelência o formato adoptado
para a imagem de perfil.

As suas formas foram simplificadas,
levadas a um extremo geométrico de
modo a que:

O lockpup principal é composto por
Ribatejo + Viva a festa, por ser o
nome mais reconhecido.
De forma a obter uma distinção
hierárquica, o nome é utilizado em
Hurme Geometric Sans Bold 2 e o
slogan em Hurme Geometric Sans
Regular 2.

· de um ponto de vista funcional
permita a utilização do logotipo em
várias escalas sem comprometer a sua
integridade gráfica.
· esta geometrização provoque
também uma elevação do carácter
identitário em todas as construções
gráficas subsequentes.
· esta regularização simplifique a
construção gráfica e permita a criação
de novos imaginários, bem com a fácil
trasposição para diferentes suportes.
Esta geometrização foi reduzida a
rectângulos, círculos (inteiros, 1/2, 1/4),
e triângulos isósceles rectângulo.

O Barrete Verde
História

Durante a implantação da República
o Ribatejo foi uma das regiões
com maior ressonância dos ideais
republicanos. O barrete, que era
já um símbolo nacional, foi então
adaptado para incluir o verde e o
vermelho presente na bandeira e
assim representar também a causa
republicana.
Elevado a símbolo da região do
Ribatejo e elemento principal do
logotipo.

O Campino
É o guardião do Ribatejo e da tradição
ribatejana. Pelos campos da lezíria
conduz o gado, em especial o toiro,
com grande coragem e vaidade.
Se nos dias de festa mostra a sua
destreza nos jogos de cabrestos e
é admirado e aplaudido nas feiras,
nos desfiles e na arena, é na planície
ribatejana que mostra o seu heroísmo,
liderando e conduzindo a manada por
vezes em situações extremas, como nas
cheias do Tejo, em que salva os animais
do seu destino trágico.
Na cabeça leva o emblemático barrete
verde com barra encarnada.
A identidade criada pretende também
ser uma homenagem a este símbolo
ribatejano.
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Versão policromática

Assinatura A

Assinatura A “produto local”

Geometria

Geometria

Assinatura A

Assinatura A “produto local”

Cores
Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Escala 100%
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Cores
Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Cores
Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Escala 100%

Escala 50%
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Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Cores
Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Escala 50%
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Versão policromática

Assinatura A Inglês

Assinatura A Alemão

Assinatura A Espanhol

Assinatura A Francês
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Versão policromática

Assinatura B sobre fundos claros

Cores Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Assinatura B sobre fundos escuros

Cores Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Escala 100%

Escala 100%

Assinatura B “produto local” sobre fundos claros

Cores Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Assinatura B “produto local” sobre fundos escuros

Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Cores Diretas
Pantone 7479
Pantone 178
Pantone Black 4C

Escala 100%
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Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Quadricromia
+ cor direta
CMYK
Pantone Black 4C

Escala 100%
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Versão policromática

Assinatura B Inglês sobre fundos claros

Assinatura B Inglês sobre fundos escuros

Assinatura B Espanhol sobre fundos claros

Assinatura B Espanhol sobre fundos escuros

Assinatura B Alemão sobre fundos claros

Assinatura B Alemão sobre fundos escuros

Assinatura B Francês sobre fundos claros

Assinatura B Francês sobre fundos escuros

Identidade Visual Manual de Normas

16

Ribatejo Viva a Festa

17

Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Versão monocromática

Assinatura A sobre fundos claros

Assinatura A “produto local” sobre fundos claros

Monocromia
Preto Branco

Monocromia
Preto Branco

Escala 50%

Escala 50%

Assinatura A “produto local” sobre fundos cescuros

Assinatura A sobre fundos escuros
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Monocromia Invertida
Preto Branco

Monocromia Invertida
Preto Branco

Escala 50%

Escala 50%
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Versão monocromática

Assinatura A Inglês sobre fundos claros

Assinatura A Inglês sobre fundos escuros

Assinatura A Espanhol sobre fundos claros

Assinatura A Espanhol sobre fundos escuros

Assinatura A Alemão sobre fundos claros

Assinatura A Alemão sobre fundos escuros

Assinatura A Francês sobre fundos claros

Assinatura A Francês sobre fundos escuros
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Representação gráfica
da Marca Turística Ribatejo
Assinatura & Copy

“Viva a festa” é um convite ao visitante para viver a
região em tudo o que tem para oferecer. Viver a festa
brava, claro, mas também viver a gastronomia, a cultura,
a tradição e a natureza.
O Ribatejo é um território que sabe viver. Alegre e
orgulhoso, com tradição e boa gastronomia, cheio de
História e rodeado pela Natureza. E tudo isto é motivo
de celebração.

Ribatejo
Viva a festa.
Viva a cultura.
Viva a tradição.
Viva a História.
Viva a natureza.

Declinações
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Salvaterra de Magos

Coruche

Santarém

Viva a falcoaria
e as lendas de reis
e rainhas.

Viva o montado
e as margens
do Sorraia.

Viva a Scallabis
e as suas histórias.

Descubra Salvaterra
de Magos.

Descubra Coruche.

Ribatejo Viva a Festa

Descubra Santarém.
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Layer comunicacional
tipografia
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A Hurme Geometric Sans n.2 foi
desenhada pelo designer Toni Hurme
em 2013.

A Hurme é uma fonte funcional e
com um carácter “friendly” ajustada à
linguagem da marca.

A fonte tipografica é composta por 7
pesos distintos permitindo uma grande
variadade de estilos e aplicações (textos,
títulos, web) sem perder legibilidade.

A Hurme Geometric Sans n. 2 é uma
fonte de cariz geométrico estilo iniciando
nos anos 20, que tal como o nome
sugere baseia-se em formas geométricas
como quadrados ou círculos, como por
exemplo o quase exacto “o” circular.

Ribatejo Viva a Festa

Esta tipologia foi escolhida por partilhar
uma origem semelhante à restante
comunicação gráfica criada, também
fundamentada em formas geométricas.
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Layer comunicacional

Montserrat é a fonte secundária escolhida
para utilização no Web Site e/ou
aplicação móvel.

tipografia alternativa - Web font

salinas, grutas,
serras, rio, uma
villa romana,
castelos, cavalos,
solares, quintas,
tauromaquia,
agricultura,
quintas, igrejas,
ermidas,
uma batalha,
vinho, montado,
albufeira,
aqueduto,
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ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

Montserrat
Light

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

Montserrat
Thin

ABCabc
123?!;.

ABCabc
123?!;.

Montserrat
Black

Montserrat
Extra Bold

Montserrat
Bold

Montserrat
Medium

Montserrat
Regular
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Sendo uma Google font, garante-se a
coerância gráfica com a identidade criada,
pois tal como a fonte principal, Hurme
Geometric Sans n.2, é uma fonte de cariz
geométrico.

Ribatejo Viva a Festa
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Layer comunicacional
cor

A Lezíria do Tejo está
povoada de um imenso
leque cromático, altamente
identitário com capacidade
de tornar o novo branding
mais apelativo.
Da mesma forma que o
curioso e distinto layout
provocou a formalização
do logo, a fértil variedade
cromática da lezíria foi
o ponto de partida para
a criação de um sistema
identitário de cores para a
Lezíria do Tejo.
As cores da Lezíria

Almeirim

Pantone Black 4 C
C41; M57; Y60; K86
R56; G45; B36
#382D24

Alpiarça

Azambuja

Benavente

Para cada município foi seleccionada
uma paleta específica, criando em
toda a identidade um intenso leque
cromático.
A cor terra serve de base para
toda a comunicação. Desta forma a
grande variedade cromática é sempre
rematada por uma mesma cor
ajudando à manutenção da coerência
cromática.
A identidade está estruturalmente
alicerçada em 1 cor fundamental —
castanho — a cor terra, que sustenta
toda a gama cromática da Lezíria.

Coruche

Cartaxo

Tendo a Lezíria uma forte relação
com o rio, o azul é também uma cor
alicerce da estrutura identitária.

Chamusca
Pantone 7479
C61; M00; Y55; K00

Golegã

R102; G204; B153
#66cc99

Rio Maior

Pantone 178
C00; M85; Y61; K00

Salvaterra de Magos

R255; G102; B102
#ff6666

Santarém
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Turismo do Ribatejo
ERT

www.facebook.com/visitribatejo
www.visitribatejo.pt
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