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O

MANUAL

Este manual vem normatizar o
uso do Distintivo de Organização
Militar dos Colégios Militares
da República, de acordo com
as “Normas para Confecção de
Distintivos das Organizações
Militares”, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército Nr
530, de 22 de setembro de 1999.
Dispõe de informações sobre
sua origem, suas especificações,
restrições e amostragem em
cinco etapas:
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AS APLICAÇÕES

1

O

CONCEITO

O Distintivo dos Colégios Militares da
República adota um padrão gráfico
comum, baseado no seu Estandarte,
cujas diretrizes são estabelecidas no
Decreto Nr 23.262, de 21 de outubro de
1933 (DOU 21/12/1933).
Sua forma tem base no escudo
peninsular português, que é dividido
nas regiões superior com chefe cortado
de duas barras em vermelho e azulceleste (as cores heráldicas do Exército)
e inferior com um campo azul-turqueza
sob a branca Cruz de Avis, todos
filetados de ouro, e a Estrela de cinco
pontas vermelha contendo o Castelo,
filetada de prata.
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OS

PARÂMETROS
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O texto de designação do Estabelecimento de Ensino mede 6 mm e deve se
localizar na seção superior, centralizado no chefe (entre as barras de 4 mm).
As diagonais cruzadas são compostas por duas faixas externas em amarelo
com 1,25 mm de espessura e uma faixa interna em verde de 2,5 mm.
A Cruz de Avis, com 4 braços iguais,
apresenta um raio externo de 14 mm, é
preenchida em branco e filetada de ouro.
A Estrela de cinco pontas possui raio
interno de 3,8 mm e raio externo de 7,65
mm, preenchida com vermelho e filetada
de prata.
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AS

CORES

E

FONTE

Vermelho - Bravura
(C:0 M:100 Y:100 K:0)

Branco - Pureza
(C:0 M:0 Y:0 K:0)

Azul Celeste - Realeza
(C:100 M:20 Y:0 K:0)

Azul Turquesa - Serenidade
(C:40 M:0 Y:0 K:0)

Amarelo - Sabedoria
(C:0 M:0 Y:100 K:0)

Ouro - Riqueza
(C:0 M:20 Y:100 K:0)

Verde - Esperança
(C:100 M:0 Y:100 K:0)

Prata - Verdade
(C:0 M:0 Y:0 K:25)

Código de Cores CMYK

Aa
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

CMPA
A família de fonte utilizada é
GeoSlab BT de numeração 703
no estilo Extra Bold, tamanho
23 (pt) e contorno de 0,75.
Os caracteres são preenchidos
em branco e contorno filetado
de ouro.
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AS

RESTRIÇÕES
8

CMPA

O espaço de respiro a ser respeitado consiste em uma distância de 8 mm
para ambas as direções. Este logotipo não deve vir acompanhado de texto
com o nome do Colégio ou outros símbolos que comprometam a integridade
visual do mesmo.

CMPA
CM

O distintivo deve obedecer as cores estabelecidas
pelo decreto, por isso é inviável qualquer
modificação no código estabelecido.

Para todas as aplicações, é necessário manter
a proporção entre as dimensões do logotipo,
segundo os parâmetros vistos na página 4.
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AS

APLICAÇÕES

CMPA

CMPA

CMPA

As três amostras representam a aplicação em proporção e cores ideais para
a disposição virtual. A primeira em cores, a segunda apenas em contorno
e a terceira em escala de cinzas. Para impressão ou estampa é necessário
obedecer a dimensão mínima observada nos parâmetros.
Abaixo, a representação em um bordado para camisas ou tecidos.

6

Produção e Edição

Estagiário Luca Figueiró

Supervisão e Projeto

Cel Inf Ivan Carlos Gindri Angonese

Realização

Colégio Militar de Porto Alegre

