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2009 é o ano em que a Federação 
Portuguesa de Judo celebra o seu 50º 
aniversário. No âmbito das celebrações do 
aniversário, a Identidade Corporativa  da FPJ 
recebeu um "restyling", uma actualização e 
normalização à Identidade que, em meio 
século, representou a dedicação, a honra, o 
esforço, as vitórias, e o sucesso de todos os 
judocas portugueses. 

Mantendo a nobreza da Identidade antiga, o 
simbolo ganhou uma maior vida, com um 
jogo de luz, brilhos e sombras, e uma 
expressiva tridimensionalidade. O logótipo 
tem uma tipografia mais forte, com um estilo 
único e moderno. O traço aponta para uma 
origem oriental,  tal  como o Judo,
que nasceu no Japão.

O Manual de Normas

Este Manual reúne as regras essenciais da 
Identidade Corporativa "Federação 
Portuguesa de Judo", para a sua reprodução 
correcta e coerente utilização. 

As normas apresentadas devem ser sempre 
respeitadas, de modo comunicar com 
clareza e consistência a identidade da 
Federação Portuguesa de Judo.

Não pode ser efectuada qualquer alteração à 
marca gráfica que não esteja referenciada ou 
prevista neste Manual de Normas.

O Gabinete de Relações Públicas é o 
responsável por assegurar a correcta 
implementação das regras aqui expostas e, 
portante, deverá ser consultado sempre que 
se desejar aplicar a Identidade Corporativa 
em qualquer suporte de comunicação. 
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A IDENTIDADE CORPORATIVA



mais do que um DESPORTO...

um ESTILO de VIDA!
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Símbolo
O Símbolo representa uma Flor de Cerejeira 
dourada que envolve o brasão de armas de 
Portugal, consistindo numa esfera armilar 
sobreposta pelo tradicional escudo 
português, com cinco escudetes com quinas 
azuis. 
O Símbolo é parte integrante da marca, no 
entanto pode ser utilizado isoladamente em 
casos excepcionais.

Logótipo
Além de construir a identidade verbal, o 
logotipo faz parte integrante da Identidade, 
no entanto, não pode ser utilizado 
isoladamente do símbolo

Brand Line
O Brand line é o slogan e filosofia da 
Federação Portuguesa de Judo, e só deve ser 
utilizado em presença da Identidade 
Corporativa.

Identidade 
Corporativa

A Identidade Corporativa FPJ 
é composta pelo Símbolo e 
Logótipo, e sempre que se 
justifique pelo Brand Line.

A s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  
elementos da marca foram 
cuidadosamente estudadas e 
não devem, em circustância 
alguma, ser alteradas. As 
p r o p o r ç õ e s  d e v e m  s e r  
mantidas qualquer que seja o 
tamanho da marca.

A Identidade Corporativa
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Assinatura Principal

Assinatura Principal

A Identidade Corporativa pode ser 
definida como o conjunto de atributos 
que torna uma empresa especial, única. 
Esses atributos são classificados de 
essenciais e acidentais. 

Os primeiros são os atributos que se 
referem ao propósito da empresa, a 
missão e aos valores; os atributos 
acidentais contribuem para a descrição 
da empresa, mas não definem a sua 
essência.

É a essência da Federação Portuguesa 
de Judo que a Assinatura pretende 
transmitir de uma forma gráfica e 
visual.

A Assinatura Principal poderá ser 
representada verticalmente, assim 
como horizontalmente, conforme o 
suporte onde será aplicada.

Assinaturas / Assinatura Principal

A
s

s
in

a
t

u
r

a
 H

o
r

iz
o

n
t

a
l

A
s

s
in

a
t

u
r

a
 v

e
r

t
ic

a
l



FPJ | Normas Básicas da Identidade

6

Assinatura Principal

Versões da Assinatura Principal
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Reprodução 1 cor directaReprodução 1 cor (redes)Quadricronomia Cores Directas (PANTONES)

Esta assinatura deverá ser utilizada,
nas reproduções em  quadricromia.

Esta assinatura deverá ser utilizada,
nas reproduções em cinco cores 
directas.

Esta assinatura deverá ser utilizada, 
em sistemas de reprodução a uma 
cor que permitam redes com boa 
definição.

Esta assinatura deverá ser utilizada,
em sistemas de reprodução a uma 
cor de menor definição, a uma cor.

Assinaturas / Assinatura Principal
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Assinatura Secundária

Assinatura Secundária

A nova identidade Corporativa da 
Federação Portuguesa de Judo está 
normalizada de modo a adaptar-se a 
todas as situações em que o logótipo 
tem de estar presente. 

Assim, na Assinatura Secundária, o 
logótipo surge só com a designação 
“FPJ”, que é a sigla de Federação 
Portuguesa de Judo. 

Deverá ser utilizada por motivos 
estéticos ou de dimensão, sempre que o 
suporte de comunicação onde a 
Assinatura é aplicada já tenha a 
identidade da Federação Portuguesa de 
Judo, ou em documentos internos.

Assinaturas / Assinatura Secundária
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Assinatura Secundária
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Versões da Assinatura Secundária
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Reprodução 1 cor directaReprodução 1 cor (redes)Quadricronomia Cores Directas (PANTONES)

Esta assinatura deverá ser utilizada,
nas reproduções em  quadricromia.

Esta assinatura deverá ser utilizada,
nas reproduções em cinco cores 
directas.

Esta assinatura deverá ser utilizada, 
em sistemas de reprodução a uma 
cor que permitam redes com boa 
definição.

Esta assinatura deverá ser utilizada,
em sistemas de reprodução a uma 
cor de menor definição, a uma cor.

Assinaturas / Assinatura Secundária



Assinatura 50 anos

2009 é o ano em que a Federação 
Portuguesa de Judo celebra o seu 50º 
aniversário. Para assinalar essa data 
tornou-se importante existir uma 
referência na sua identidade para 
marcar mais uma fase na história da 
instituição. 

Foi  assim cr iado a  Assinatura 
Comemorativa dos 50 anos da FPJ. Aqui 
os dourados assinalam esta importante 
data, e a assinatura faz-se acompanhar 
da referência “50 anos”.

Esta Assinatura deverá ser utilizada em 
todos os suportes de comunicação que 
se referem ao 50º aniversário da 
Federação.
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Assinaturas / Assinatura 50 anos

Assinatura Comemorativa do 50º Aniversário FPJ



Assinatura Comemorativa do 50º Aniversário FPJ
FPJ | Normas Básicas da Identidade

10

Versões da Assinatura 50 anos

P
o

s
it

iv
o

N
e

g
a

t
iv

o

Reprodução 1 cor directaReprodução 1 cor (redes)Quadricronomia Cores Directas (PANTONES)

Esta assinatura deverá ser utilizada,
nas reproduções em  quadricromia.

Esta assinatura deverá ser utilizada,
nas reproduções em cinco cores 
directas.

Esta assinatura deverá ser utilizada, 
em sistemas de reprodução a uma 
cor que permitam redes com boa 
definição.

Esta assinatura deverá ser utilizada,
em sistemas de reprodução a uma 
cor de menor definição, a uma cor.

anos

Federação Portuguesa de Judo

anos

Federação Portuguesa de Judo

Assinaturas / Assinatura 50 anos



Assinatura dos Diplomas

Excepcionalmente quando a Assinatura 
Principal é aplicada nos documentos de  
Certificados ou Diplomas,  o seu 
símbolo deverá ser adornado com 
folhas de louro.
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Assinaturas / Assinatura 50 anos

Assinatura de Diplomas da FPJ



Grelha de Construção
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Construção e Margem de Segurança da Assinatura

Para garantir uma representação correcta da assinatura devemos 
manter um espaço suficiente entre a assinatura e outros elementos 
gráficos ou margens. As regras seguintes representam as margens 
mínimas aconselháveis. Sempre que possível devem ser aumentadas.

Acima está representada a grelha de construção da Assinatura 
Principal, para a sua reprodução e melhor compreensão da relação  de 
equilíbrio entre os seus elementos.
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Tamanho mínimo de utilização da assinatura

Dimensões Mínimas 
da Assinatura Principal

Dimensões Mínimas 
da Assinatura Secundária

Dimensões Mínimas 
da Assinatura 50 anos FPJ

A assinatura não tem limite de ampliação. A redução mínima depende da versão 
que estiver a ser utilizada. Sempre que possível evitar este tipo de reduções.

15mm

20mm 35mm

13mm 13mm
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Universo Cromático

Vermelho
Gradiente de: C 0/M 91/Y 94/K 30
para: C 0/M 91/Y 87/K 0 

Verde
Gradiente de: C 100/M 0/Y 83/K 47
para: C 40/M 0/Y 100/K 0 

Azul
Gradiente de: C 100/M 09/Y 0/K 06
para: C 40/M 0/Y 0/K 0 

Dourado
Gradiente de: C 10/M 30/Y 80/K 20
para: C 10/M 10/Y 50/K 0 

Cinza Escuro C 0/M 0/Y 0/K 80

Cinza Gradiente
Gradiente de: C 0/M 0/Y 0/K 90
para: C 0/M 0/Y 0/K 50 

Cinza Claro C 0/M 0/Y 0/K 50

Preto C 50/M 50/Y 50/K 100

CMYK
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Universo Cromático

Vermelho PANTONE Red 032 CVC 

Verde PANTONE 356 CVC

Azul PANTONE Process Blue CVC

Dourado PANTONE 871 C 

Cinza Escuro 80% de PANTONE Process Black CVC

Cinza Gradiente
Gradiente de: 90% de PANTONE Process Black CVC
para: 50% de PANTONE Process Black CVC

Cinza Claro 50% de PANTONE Process Black CVC

Preto PANTONE Process Black CVC

Cores Directas
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Fundos fotográficos policromáticos
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mais do que um DESPORTO...

um ESTILO de VIDA!

Tipografia do Logótipo FPJ

Tipografia do Logótipo FPJ
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Tipografia do Logótipo FPJ

“Trak” foi a tipografia elegida para representar a sinceridade, honra, modéstia, 
respeito, autocontrole e amizade, o código moral pelo qual o Judo se rege. De 
corpo forte e de traços modernos, é uma tipografia sólida e fluida.

Tipografia para a Comunicação Institucional da FPJ

De desenho simples, moderna e de família extensa, “Klavika” é a tipografia 
aconselhada para toda a COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL da Federação 
Portuguesa de Judo, assim como para a sua BRAND LINE, capaz de se adaptar a 
qualquer suporte gráfico garantindo uma fácil leitura.

Trak
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789 $%& (.,;:!?)

Klavika Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789 $%& (.,;:!?)

Klavika Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789 $%& (.,;:!?)

Klavika Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxyz

0123456789 $%& (.,;:!?)

Klavika Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789 $%& (.,;:!?)
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Respeite as regras deste manual e utilize sempre Artes Finais Originais. 

Não tente redesenhar ou alterar o logótipo e o símbolo.

Não estique, não comprima 
nem deforme a Assinatura.

Não faça versões compostas 
entre simbolo e logótipo.

Não adicione efeitos 
(sombras, contornos,… ).

Não aplique cores não oficiais
à Assinatura.
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Papel de Carta - Folha de rosto

Estacionário / Papel de Carta / Folha de Rosto

20mm

20mm

Papel de Carta - Folha de Rosto

A Folha de Rosto é a primeira folha do 
Papel de Carta. Nessa folha constam a 
morada e o endereço de website da 
Federação Portuguesa de Judo

Dimensões: 210x297mm (formato A4)
Federação Portuguesa de Judo • Instituição de Útilidade Pública Desportiva

Rua do Quelhas, 32 • 1200-781 Lisboa • Portugal

Telf.: 351 - 213 931 630 • Fax: 351 - 213 969 296 • www.fpj.pt

Klavika Regular Caps, 7pt

Klavika Medium Caps, 8pt
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Papel de Carta - Folha de Continuação

20mm

20mm

Papel de Carta - Folha de Continuação

Mais simples, a Folha de Continuação 
apresenta apenas a Assinatura Principal 
da Federação Portuguesa de Judo.

Dimensões: 210x297mm (formato A4)

Estacionário / Papel de Carta / Folha de Continuação
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Folha de Fax

20mm

20mm

Folha de Fax

Impressa a 1 cor, para uma melhor leitura 
no envio do Fax.

Dimensões: 210x297mm (formato A4)

Estacionário / Folha de Fax / Folha de Fax

Fax

Assunto:  

De: Para: 

Telefone: Telefone: 

Fax: Fax: 

N/ Ref.: V/ Ref.:

Obs.: C.C.:

Data: Nº de Pags:

Federação Portuguesa de Judo • Instituição de Útilidade Pública Desportiva

Rua do Quelhas, 32 • 1200-781 Lisboa • Portugal

Telf.: 351 - 213 931 630 • Fax: 351 - 213 969 296 • www.fpj.pt
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Envelopes

Rua do Quelhas, 32

1200-781 Lisboa

Portugal

Telf.: 351 - 213 931 630

Fax: 351 - 213 969 296

www.fpj.pt

Rua do Quelhas, 32

1200-781 Lisboa

Portugal

Telf.: 351 - 213 931 630

Fax: 351 - 213 969 296

www.fpj.pt

Envelope DL com janela

Dimensões: 220x110mm (formato DL)

Envelope DL sem janela

Dimensões: 220x110mm (formato DL)

Estacionário / Envelopes / Envelope DL (com e sem janela)
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Envelopes

Envelope C4

Dimensões: 324x229mm (formato C4)

Rua do Quelhas, 32

1200-781 Lisboa

Portugal

Telf.: 351 - 213 931 630

Fax: 351 - 213 969 296

www.fpj.pt

Estacionário / Envelopes / Envelope C4
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Cartões Pessoais

Cartão Pessoal Impresso em CMYK

(frente e verso)
Dimensões: 85x55mm

Cartão Pessoal Impresso em Cores Directas (Pantones)

(frente e verso)
Dimensões: 85x55mm

José António Silva

Director Desportivo

Telm.: 961 395 282
E-mail: jose.silva@fpj.pt

1200-781 Lisboa

Telf.: 213 931 630 • Fax: 213 969 296
www.fpj.pt

Federação Portuguesa de Judo

Rua do Quelhas, 32 
1200-781 Lisbon• Portugal

Phone: 351 213 931 630 • Fax: 351 213 969 296
www.fpj.pt

Portuguese Judo Federation

Rua do Quelhas, 32 

José António Silva

Sports Director

Mobile: 351 961 395 282
E-mail: jose.silva@fpj.pt

José António Silva

Director Desportivo

Telm.: 961 395 282
E-mail: jose.silva@fpj.pt

1200-781 Lisboa

Telf.: 213 931 630 • Fax: 213 969 296
www.fpj.pt

Federação Portuguesa de Judo

Rua do Quelhas, 32 
1200-781 Lisbon• Portugal

Phone: 351 213 931 630 • Fax: 351 213 969 296
www.fpj.pt

Portuguese Judo Federation

Rua do Quelhas, 32 

José António Silva

Sports Director

Mobile: 351 961 395 282
E-mail: jose.silva@fpj.pt

Estacionário / Cartão Pessoal / Cartão Pessoal (CMYK e PANTONES)
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Os Certif icados e Diplomas da 
Federação Portuguesa de Judo são 
testemunhos do sucesso de uma 
pessoa, instituição ou entidade para 
com a modalidade de Judo. Mais do que 
meras palavras, são uma prova do 
agradecimento e respeito que a 
Federação Portuguesa de Judo tem por 
essas pessoas,  instituições ou 
entidades,  e pelos seus feitos 
extraordinários.

Nestes documentos a Assinatura 
Principal poderá surgir com o símbolo 
adornado com folhas de louro, símbolo 
de vitória.

Devido ao carácter nobre de tradição de 
estes documentos, a tipografia 
escolhida é serifada, sendo a "Optimus 

Princeps Semi Bold" o Tipo de Letra 
escolhido para os títulos, e a "Agfa 

Rotis Serif" destinada ao texto. 

Quanto ao Universo Cromático, as cores 
utilizadas são as mesmas cores 
nacionais da Identidade Corporativa, 
como o verde, vermelho e dourado. O 
fundo dos  documentos  têm a  
construção do símbolo da FPJ, sobre um 
gradiente dourado. No entanto, alguns 
diplomas podem ser diferenciados por 
outras cores no fundo, de acordo com o 
seu título.
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Os Certificados e Diplomas
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Certificado de Participação

Diplomas e Certificados / Certificado de Participação

Certificado

participou

com a duração de            horas.

de de 20

O Presidente
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Certificado  de Revalidação

Diplomas e Certificados / Certificado de Revalidação
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Diploma de Filiação de Clube

Diplomas e Certificados / Certificado de Filiação de Clube
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Diploma de Frequência de Curso

Diplomas e Certificados / Certificado de Filiação de Clube

Diploma

Frequentou o curso de

tendo obtido a classificação de

de de 20

O Presidente
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Diploma de Graduação

Diplomas e Certificados / Diploma de Graduação

Diploma
de Graduação

Pelo presente Diploma, certifica-se que 

Judoca com a licença federativa n.º 98767,

tendo cumprido todos os requisitos estabelecidos e demonstrado 

possuir as competências e qualidades necessárias na modalidade 

de Judo Kodokan, lhe é atribuida a graduação de

José António Silva

5º Dan - Mérito

O Presidente da Direcção

Lisboa, de de 20

A Comissão Nacional de Graduações
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Diploma de Louvor

Diplomas e Certificados / Diploma de Louvor

Louvor

O Presidente



FPJ | Normas Básicas da Identidade

35

Diploma de Medalha de Ouro

Diplomas e Certificados / Diploma de Medalha de Ouro

Medalha De Ouro

Concedida pela Federação Portuguesa de Judo a 

O Presidente em       de                      20

José António Silva
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Diploma de Medalha de Mérito

Diplomas e Certificados / Diploma de Medalha de Mérito

Medalha De Merito

Concedida pela Federação Portuguesa de Judo a 

O Presidente em       de                      20

José António Silva
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Diploma de Menção Honrosa

Diplomas e Certificados / Diploma de Menção Honrosa

Bons Serviços

Concedida pela Federação Portuguesa de Judo a 

O Presidente em       de                      20

José António Silva

Menção Honrosa
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Diploma de Prémio Carreira Desportiva

Diplomas e Certificados / Diploma de Prémio Carreira

PRÉMIO CARREIRA DESPORTIVA

O Presidente em       de                      20

Concedida pela Federação Portuguesa de Judo a 

José António Silva
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O Ícaro - A Mascote Oficial

O Ícaro

As mascotes tornaram-se nos últimos anos símbolos imprescindíveis 
de várias modalidades desportivas. A sua presença é um modo de 
simbolizar os objectivos da modalidade, e devem captar a simpatia 
tanto dos atletas como do público.

O Ícaro é um jovem judoca entusiasta e energético. Dedica-se de corpo e 
alma à modalidade que ama- o JUDO, desporto cuja paixão só é 
comparável à que tem pelo seu país, Portugal. É um excelente atleta, 
treina todos os dias, e dedicando-se a aperfeiçoar-se para atingir a 
harmonia física e mental. É gentil e sincero, corajoso mas modesto, 
respeita sempre o seu adversário, honra a sua palavra, dotado de uma 
paz interior mas energético e divertido, e faz sempre grandes amizades 
por onde passa.

O seu nome ÍCARO simboliza o desejo do homem poder elevar-se ao 
céu como um pássaro e pairar no ar liberto da gravidade, mas se propõe 
também como advertência contra a soberba humana. Ou seja, o desejo 
de vencer, de “voar mais alto” sem altivez, e honrar o código moral do 
Judo, são as caracteristicas retratadas na Mascote Ícaro.   

A face do Ícaro é uma composição que resulta da figura do sol com a 
icnografia do Ying-Yang. Ying-Yang é a antiga representação chinesa 
do sistema cósmico dualístico. A relação de equilíbrio entre os dois 
pólos "positivo e negativo", "claro e escuro", "noite e dia", "masculino e 
feminino", é uma filosofia também presente no Judo, uma vez que a 
sua prática  desenvolve-se pela dinâmica de relação entre a acção-
reacção. e o movimento de causa equilibrio ou o desiquilibrio dos 
judocas. O seu corpo tem a forma humana, e nunca se separa do seu 
judogi, a veste específica para a pratica do judo. 

As cores nacionais estão sempre presentes, com as tiras verdes e 
vermelhas que circundam o judogi. A bandeira nacional encontra-se 
igualmente na lapela esquerda, junto ao coração, e o símbolo da 
Federação Portuguesa de Judo encontra-se nas suas costas.  

O objectivo do Ícaro é transmitir a sua alegria de praticar Judo, e dar a 
conhecer o bom judo português. Para isso não se cansa de repetir as 
máximas do judo: “mínimo de esforço, máximo de eficiência” e “bem-
estar e prosperidade mútua”.

Mascotes / Icaro
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Poses

O Ícaro pode ser representado 
gráficamente de diversas formas e 
técnicas, seja em ilustração 
v e c t o r i a l  2 D ,  c o m o  a q u i  
representado, como também em 
ilustração 3D e em qualquer 
técnica artística, seja pintura ou 
escultura, assim como colocado 
e m  q u a l q u e r  s u p o r t e  d e  
comunicação. 

No entanto,  a  sua forma,  
proporções, elementos que o 
compõem e cores, devem ser a 
todo o custo respeitados, pelo que 
aconselhamos à utilização das 
Artes-Finais que estão no CD-
Rom fornecido em anexo de este 
Kit de Normas.

O Ícaro deverá ser unicamente 
utilizado para promover o Judo 
Português, ser uma força positiva, 
e a sua comunicação deverá 
sempre respeitar o código moral 
do judo: 
- GENTILEZA 
- CORAGEM
- SINCERIDADE
- HONRA
- MODÉSTIA
- RESPEITO
- AUTOCONTROLE
- AMIZADE

Qualquer opção criativa que 
envolva a mascote Ícaro, deverá 
consultar o Gabinete de Relações 
Públicas da Federação Portuguesa 
de Judo.

Mascotes / Icaro - Poses
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luna ori

Luna e Ori

Por onde passa, o Ícaro faz 
grandes amizades. Os seus 
melhores amigos são a Luna e o 
Ori, os seus colegas do dojo, com 
quem partilha o seu entusiasmo 
de praticar judo, ensina e aprende 
a melhorar-se. Juntos partem para 
grandes aventuras, na conquista 
dos primeiros lugares dos pódios 
internacionais.

A Luna é a aluna mais nova do 
dojo, ainda é cinturão branco, e 
tem muito a aprender.  No 
entanto, revela cedo uma enorme 
habilidade para o Judo. O seu 
sonho de ser a melhor judoca do 
mundo e a sua enorme força de 
vontade revelam as características 
de uma futura campeã. É muito 
simpática e humilde, e segue 
sempre os ensinamentos do Ícaro.

O Ori é parceiro de judo de longa 
data do Ícaro. Apesar de rivais, são 
g r a n d e s  a m i g o s  e  t e n t a m  
aprender muito um com o outro. O 
Ori é muito traquinas e brincalhão, 
e está sempre a meter-se em 
sarilhos. Mas tal como o Ícaro tem 
uma enorme paixão e respeito 
pelo  judo,  o  que se  pode 
c o m p r o v a r  q u a n d o  e s t á  a  
competir.



FPJ | Normas Básicas da Identidade

O Ícaro - A Mascote Oficial

43



Federação Portuguesa De Judo

Rua do Quelhas, 32  1200-781 Lisboa
Telf.: +351 21 393 16 30  Fax: +351 21 396 92 96

www.fpj.pt

Identidades FPJ e Kit de normas, 
concebidos por:

design

www.mcbs.com.pt
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