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O si te www.annusf idei .va ( layout,  design, gráf ica,  logót ipo,  etc.)  é propr iedade do
Pont i f íc io Conselho para a Promoção da Nova Evangel ização e está protegido por
copyr ight .

Os textos dos documentos of ic ia is da Santa Sé, dos discursos e das homil ias do Santo
Padre estão protegidos por copyr ight  da Livrar ia Edi tora Vat icana (LEV).

Os recursos ( textos ou imagens) cujos direi tos não pertencem à LEV nem ao Pont i f íc io
Conselho para a Promoção da Nova Evangel ização apresentam uma indicação expl íc i ta
(p.ex.  entrevistas da Rádio Vat icana e fotograf ias de L 'Osservatore Romano).

 

LOGOTIPO DO ANO DA FÉ

Condições gerais de uti l ização do logótipo do Ano da Fé

O logót ipo do Ano da Fé está protegido por copyr ight .  Depois da doação do logót ipo à
Santa Sé pelo autor,  os direi tos de ut i l ização foram conf iados ao Pont i f íc io Conselho para
a Promoção da Nova Evangel ização.

Podem ut i l izar l ivremente o logót ipo as Conferências Episcopais,  d ioceses, movimentos
e associações catól icas,  e as outras inst i tu ições da Igreja catól ica que o queiram ut i l izar
para a apresentação, di fusão e publ ic idade das in ic iat ivas pastorais que organizam e/ou
promovem para o Ano da Fé ,  assim como para di fundir  o conhecimento da in ic iat iva mesma
do Ano da Fé .

Para obter os f icheiros gráf icos do logót ipo a ut i l izar em publ icações de papel  ou na web,
para os t ipos de ut i l ização indicados, contacta a Secretar ia organizat iva do Ano da Fé
através do formulár io “Contactos” presente neste s i te,  indicando a inst i tu ição a que diz
respei to o pedido e a ut i l ização específ ica que se quer fazer do logót ipo.

É obviamente permit ida a l ivre reprodução do logót ipo pelos órgãos de informação
(ent idades regularmente registadas) que o queiram ut i l izar para caracter izar a cobertura
informat iva do Ano da Fé .

Para outras ut i l izações do logót ipo (por exemplo publ icações sobre o Ano da Fé que
não sejam directamente edi tadas, nem promovidas, por inst i tu ições da Igreja catól ica),
contacta a Secretar ia organizat iva do Ano da Fé através do formulár io “Contactos”,
expl icando o pedido de forma clara e pormenorizada.

 


