
Explicação da LOGO 

 

Cruz PM - Irmãs da Apresentação de Maria, a nossa identidade 

comum. A cruz aparece com uma tripla sombra, querendo aludir 

aos 3 anos de celebrações (2018-2021) 

 

As 3 figuras humanas  

Todas as figuras estão em dinâmica de ação de graças, de esperança, 

características deste tempo de celebração dos 225 anos de 

fundação. Estão juntas, em atitude de proclamação de JESUS 

CRISTO, também representado pela Cruz PM 

 

As figuras querem simbolizar não só as Irmãs mas toda a família 

espiritual da Apresentação de Maria. 

 Azul - um nome, recebe-o diretamente da cruz 

 Laranja - uma herança, atitude de alegria pelas nossas origens, 

a cor do tesouro 

 Lilás - uma profecia, atitude voltada para o futuro, caminho de 

esperança 

As Mãos - símbolo de quem agradece este dom que é a 

Congregação, símbolo de quem sustenta toda a obra de 

evangelização que se possa realizar. São as mãos de Deus: "Foi Deus 

que fez crescer e consolidou esta comunidade". (Mª Rivier) A sua cor azul, 

lembra a figura de Maria, sempre tão presente desde as origens.  
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