CONCURSO PARA A
CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO DO
SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS
O Serviço Nacional de Acólitos (SNA) levou a efeito um concurso para
a criação do logótipo deste serviço. Pretendeu-se seleccionar um logótipo
dinâmico, com alguns dos seguintes aspectos:
- A missão do acólito;
- Beato Francisco Marto, Padroeiro dos acólitos portugueses;
- O âmbito nacional;
- O Logótipo deve com ter a expressão “Serviço Nacional de Acólitos” ou
“SNA”.
O logótipo do SNA será utilizado nos seus documentos, formulários, cartazes e outros materiais de divulgação, e será aplicado no desenvolvimento
dos projectos e iniciativas levadas a efeito por este Serviço, como sejam
páginas Web e outros suportes.
O anúncio do concurso foi realizado através do site do SNA (www.acolitos.liturgia.pt), de Dezembro de 2009 a 15 de Março de 2010.

Calendário do concurso:
		 2008 - Primeiras ideias em reuniões do SNA sobre um logótipo
		

Julho a Setembro 2009 - Elaboração do regulamento

		

Novembro 2009 - Apresentação do regulamento em plenário

		

Dezembro 2009 - Disponibilização do regulamento no site do SNA

		

Março 2010 - Encerramento do concurso

		

Abril 2010 - Escolha do Logótipo do SNA

		

1 de Maio 2010 - Apresentação oficial do Logótipo

Proposta:
Grupo de Jovens da Paróquia do Carmo
Beja

(JOPACA)

Memória descritiva do trabalho:
O logótipo é constituído por
vários elementos com diferentes
significados de forma a realçar os
aspectos pedidos. Estes elementos
são: o acólito (pessoa), a ovelha,
o barrete, a cruz, o altar, a sigla
“SNA” e as cores da imagem.
No lado direito do logótipo encontra-se a sigla “SNA” para que
seja facilmente identificado e para
que se saiba a que se refere.
Do lado esquerdo da sigla está
uma imagem, onde se encontra
representada uma pessoa, que é o
acólito. Este tem consigo uma ovelha debaixo do braço e o barrete
por cima do ombro, remetendo-nos
para o Beato Francisco Marto, padroeiro dos acólitos portugueses.
Pode encontrar-se ainda uma
cruz evidenciando que este serviço
é prestado a Cristo.
Por baixo da imagem e da sigla
encontra-se um pequeno altar para
representar a missão do acólito servir ao altar. As cores nacionais
na sigla lembram-nos a bandeira.

Proposta:
Grupo de Jovens Acólitos de São Miguel de
Vila Franca - Viana do Castelo
Memória descritiva do trabalho:
Este logótipo é constituído por
uma alva, onde se enquadra uma
Pomba, como símbolo de paz.
Como forma de alusão ao nosso
país estende-mos as nossas mãos
para servir.
Sendo Francisco, o padroeiro
dos Acólitos, e de forma a identifica-lo demonstrando a fé e o amor
que ele nos transmite, escolhemos
os elementos que melhor o caracterizam.
Por fim, a sigla S.N.A. em formato de cíngulo. (Serviço Nacional
de Acólitos)

Propostas:
Grupo de Jovens São Pedro do Sul - Viseu
Memória descritiva do trabalho:
No logótipo encontra-se a sigla SNA, o beato Francisco MArto (nosso padroeiro) e o dever de
acólito que é servir. Todos estes
elementos encontram-se dentro de
uma bandeja.
Maria Caloba

Trabalho de: Diana Lasca

Trabalho de: Helena Monteiro
Trabalho de: Diana Sofia

Propostas:
Grupo de Jovens São Pedro do Sul - Viseu
Memória descritiva do trabalho:
Este desenho baseia-se
no nosso padroeiro Francisco,
quando era pequeno (pastor).
Francisco Figueiral

Memória descritiva do trabalho:
Simbolos:
Redondo - Igreja SStma Trindade
Flor - Fátima
Cruz - se utiliza para acolitar
Carlos Rocha

Memória descritiva do trabalho:
Simbolos:
Francisco Marto
Basílica de Nossa Senhora
do Rosário de Fátima
Cruz
Ana Beatriz

Proposta:
DIOCESE DO ALGARVE

(Hugo Silva)
Memória descritiva:

Versão principal a cores

Versão complementar a cores

Versão principal a preto e branco

Versão complementar a preto e branco

CORES (excerto)
O azul, porque o azul suaviza, abre e
desfaz as formas. O Acólito que é a alegria
do desprendimento dos bens terrestres para o
serviço a Deus a que foi chamado.
Cinza, que é a cor da precariedade humana, a fórmula da quarta-feira de cinzas diz:
Pulvis es et in pulverem reverteris.
Muito embora o cinza seja cor da nulidade, também associada à quarta-feira de
cinzas é início de caminhada, que nos leva à
gloria da Páscoa.

SÍMBOLOS
O símbolo é constituído pelo
quadrado e pela seta, o quadrado
que é o símbolo do universo criado, céu e terra, em oposição ao
incriado e ao criador.
Muitos espaços sagrados, templos
e altares, adquirem a forma quadrada, simboliza a paragem, o instante
antecipado, pois implica uma ideia
de solidificação.
A seta que estiliza as mãos
unidas em sentido de adoração,
mãos que são símbolo de acção
em oposição ao quadrado, são sinal de serviço ao que vem do alto,
e ao altar. Serviço a Deus em união
ao altar onde se celebra a Eucaristia.
TIPOGRAFIA
Tipografia, uma fonte clássica como a Garamond que é uma fonte muito próxima da utilizada no Missal Romano, e é em itálico que
vêm as rubricas, que nos dão indicações ao
serviço, em oposição a uma fonte bem mais
forte e sólida como a Helvetica que demonstra
como o serviço do acólito é firme ao chamamento que lhe é feito.

Proposta:
Tiago Xavier - AVEIRO
Memória descritiva:
- 3 elementos (alusão à santissima trindade): cruz, ambão e altar, os 2 ultimos formam a letra A
(Acólito)
- a sigla “SNA” toma a forma do
cingulo
- é importante também a organização em piramide, cruz (cristo) em
cima, ambão (palavra); e por fim
altar (eucaristia) - missão do acólito - servir

Realização dos esboços

- o porquê de Sna e não SNA?
a explicação é simples, primeiro
é mais sinuoso a dar a ideia do
cingulo que o acólito usa e ainda,
talvez mais importante, não queremos outro A maisculo na composição do logotipo a tirar força ao
A formado pelo ambão e altar.
- o branco, a tunica do acólito, a
toalha do altar, pureza e simplicidade.

Proposta Final

