










Logótipo



Ícone



Conceito

A imagem do MAGIS 2023 é inspirada nas cores e tradições portuguesas. 
O verde e o vermelho evocam a bandeira portuguesa, assim como 
as quinas, símbolo das chagas de Cristo. O azul evoca não só o mar 
português, como a proteção que desejamos sob o manto de Nossa 
Senhora, Rainha de Portugal e Mãe da Companhia de Jesus. 

As ondas dos A – que se destacam no logo – remetem para o imaginário 
português e tão jesuíta da abertura a novos horizontes, de diálogo entre 
culturas, de encontro entre pessoas e mundos.



Conceito

Já o mote do MAGIS 2023 é tirado das Preferências Apostólicas 
Universais (PAU) da Companhia de Jesus, quatro dimensões que 
orientam e inspiram o modo de vida e os trabalhos da Companhia 
de Jesus e dos seus colaboradores. Acompanhar os jovens 
na criação de um futuro cheio de esperança é a terceira 
preferência apostólica para o decénio 2019-2029.

As quatro PAU têm, na verdade, o desafio dos jovens no seu centro. 
A juventude é a idade que procura caminhos para encontrar a Deus; 
os jovens são quem é mais facilmente vítima de pobreza e exclusão; 
e serão quem lidará com as consequências da forma como as 
gerações actuais cuidam da nossa Casa Comum. 
 



Tipografia

Frutiger LT 55 Roman
Frutiger 65 Bold

102pts
37pts 



Propostas de tipografia para texto corrido
(MAIL/WEBSITE/PAP.CARTA)

Mail: 
Sans Serif (Normal)

Website
Lato 
Open Sans
Fira Sans

Papel de carta
Lato

SEM SERIFA
Menos é mais. 
Fluidez e jovialidade. 
Mais fáceis de ler em dispositivos móveis.
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Grelha de referência



Grelha de referência



Enquadramento do slogan
(EN/PT/ES)



Enquadramento do slogan
(EN/PT/ES)



Área de segurança aconselhada

x

= x/2



Tamanho mínimo aconselhado

5cm

*A ser menor que esta dimensão, 
que seja sem o texto do slogan.



Enquadramento sem slogan



Enquadramento sem slogan



Paleta de cores
(COMP. INDESIGN)

Vermelho
Ruby Star

Verde
Clear Green

Azul
Incremental Blue

C: 0 
M: 91 
Y: 72 
K: 24

R: 188
G: 43
B: 48

C: 94 
M: 20 
Y: 98 
K: 6

R: 0
G: 131
B: 61

C: 94 
M: 63 
Y: 26 
K: 13

R: 18
G: 83
B: 127

#: bc2b30 #: 00833d #: 12537f



*Sugere-se a utilização de branco quando se aplica o logotipo sobre outras 
cores fortes, e a utilização de preto quando se aplica sobre cores claras. 
Destacando a 50% de opacidade quer a quina central, quer o 2023.
*Quando aplicado sobre fotografia, os elementos destacados deverão subir 
para uma opacidade de 70%. Aplicar a branco, ou a preto, consoante o 
contraste mais evidente.

Cores secundárias
(COMP. INDESIGN)

Branco Preto

C: 0 
M: 0 
Y: 0 
K: 0

R: 255
G: 255
B: 255

C: 0 
M: 0 
Y: 0 
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

#: ffffff #: 000000



Ex. aplicação de cores secundárias
(SOBRE FUNDOS ESCUROS)



Ex. aplicação de cores secundárias
(SOBRE FUNDOS CLAROS)



Ex. de aplicação de cores secundárias 
(SOBRE FOTOGRAFIA)



Cartão de visita

Samuel Beirão, SJ | General Coordinator 
samuel.beirao@magis2023.org



Cartão de visita

Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx 
xxxxx.xxxxx@magis2023.org



Autocolante
(VERSÃO S/FUNDO)



Autocolante
(VERSÃO C/FUNDO)



Assinatura de e-mail




