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O Mensageiro e a Mensagem
Elder Faustino López, Espanha
Setenta de Área

os membros é: “Isto é o que  
se espera de si, se for batizado. 
Tornar-se parte deste povo, 
poder estar com estas pessoas  
e ser uma delas.”

Por esta razão, o Elder  
Jeffrey R. Holland, do Quórum 
dos Doze, disse: “Certamente 
não há mensagem missionária 
mais poderosa que podemos 
enviar ao mundo do que o  
exemplo de uma vida Santo  
dos Últimos Dias amorosa e 
feliz. A aparência e atitudes, 
o sorriso e a bondade de um 
membro fiel da Igreja transmi-
tem um calor e um alcance que 
nenhum folheto missionário ou 
filme pode transmitir”4. A con-
versão das pessoas não passa 
apenas por saberem se a mensa-
gem dos missionários é verdade 
ou não; também implica estarem 
dispostas a viver na companhia 
de outros membros da Igreja. 
Por esta razão, o Elder Holland 
também declarou: “Nenhuma 
missão ou missionários podem 
alcançar sucesso sem a partici-
pação amorosa e o apoio espi-
ritual dos membros locais que 
trabalham com eles num esforço 
equilibrado.”5 A conversão exige 
que estejamos interessados na 
mensagem e no mensageiro.

Recordo-me bem dos mis-
sionários que me ensinaram. 

PÁGINAS LOCAIS DA LIAHONA

 No manual Pregar Meu Evan-
gelho lemos: “Alguns capí-

tulos de Pregar Meu Evangelho 
enfocam o que você precisa 
fazer como missionário: Como 
deve estudar, ensinar… Mas 
tão vital quanto as coisas que 
você faz é quem você é.”1 Estes 
dois aspetos estão interligados: 
“Para além das minhas palavras 
e ensinamentos e testemunhos, 
a minha vida deve integrar esse 
mesmo testemunho de Jesus. 
Todo o meu ser deve refletir a 
divindade desta obra.”2

O trabalho missionário tem 
dois aspetos: o mensageiro e a 
mensagem, e ambos devem ser 
um só. Jesus Cristo é o exemplo 
perfeito. Nele, o mensageiro 
e a mensagem são uma única 
coisa: “Eu sou o caminho, e a 
verdade e a vida.”3 Os missioná-
rios devem esforçar-se por seguir 
o exemplo de Jesus Cristo na 
medida do possível, e incorporar 
a Sua mensagem. É como se os 
missionários estivessem a dizer a 
um futuro converso: “Se aceitar 
a mensagem que trazemos e a 
viver, vai tornar-se um Santo dos 
Últimos Dias, tal como nós”. E 
o mesmo acontece quando os 
missionários trazem as pessoas 
que estão a ensinar à Igreja. A 
mensagem que eles recebem  
ao entrar na capela e conhecer  

Elder Faustino López,  
Setenta de Área

Eu tinha 19 anos de idade, 
e eles, que eram tão jovens 
quanto eu, pareciam ser e ter o 
que eu andava à procura toda 
a minha vida. Eu queria ter o 
que eles tinham e tornar-me no 
que eles eram. E quando me 
levaram para a igreja — para o 
único ramo que então existia 
em Madrid — e conheci esse 
grupo de Mórmons, eu queria 
ser um deles. Eles eram o tipo 
de pessoas que eu queria ser. E 
fui batizado, para poder ser um 
deles e para estar com eles.

Como o Presidente  
Spencer W. Kimball explicou: 
“A coligação de Israel consiste 
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em [pesquisadores] se filiarem à 
verdadeira igreja e alcançarem 
o conhecimento do verdadeiro 
Deus”6. Quando eu fui bati-
zado, passei a fazer parte de 
um povo, um membro de uma 
nova sociedade, um concidadão 
com os santos.7 Aqueles que não 
conseguem desenvolver uma 
nova identidade e não conse-
guem integrar-se nesta nova 
sociedade acabam por voltar 
ao ponto de origem. Por esta 
razão, todos nós, que estamos 
na Igreja temos o dever de fazer 
tudo o que for possível para 
ajudar aqueles que entram nas 
águas do batismo a terem um 
sentimento de pertença, tendo 
em mente que na Igreja não são 
“mais estranhos”, mas sim “con-
cidadãos dos santos e membros 
da família de Deus”8. À medida 
que os missionários comparti-
lham a mensagem, nós, como 
membros tornamo-nos nos men-
sageiros do que significa ser um 
Santo dos Últimos Dias. ◼

NOTAS
 1. Pregar Meu Evangelho, “Como Posso  

Desenvolver Atributos como os de 
Cristos,” pág. 121.

 2. Elder Jeffrey R. Holland, “Os Milagres 
da Restauração,” A Liahona, Janeiro 
de 1995, pág. 35; em Preparação  
Missionária, Religião 130, manual  
do aluno, pág. 5.

 3. John 14:6.
 4. Elder Jeffrey R. Holland, “Testemu-

nhas Perante Mim,” Conferência 
Geral, Abril de 2001.

 5. Holland, “Testemunhas Perante Mim,” 
Conferência Geral, Abril de 2001.

 6. Os Ensinamentos de Spencer W.  
Kimball, editado por Edward L.  
Kimball, 1982, pág. 439; em Prepara-
ção Missionária, Religião 130, manual 
do aluno, pág. 4.

 7. Ver Efésios 2:19.
 8. Efésios 2:19.

C O M O  É  Q U E  E U  S E I

TESTEMUNHOS DOS RESPONSÁVEIS DAS PÁGINAS  
LOCAIS NOS DISTRITOS E ESTACAS DE PORTUGAL

Tal como Néfi…  
nasci de bons pais
Simão Martins, responsável das Páginas Locais  
da Liahona da estaca de Oeiras

Tal como Néfi, sou abençoado 
por poder dizer que nasci de 

bons pais. Sendo o último de 
cinco filhos, tive a bênção de 
nascer no seio de uma famí-
lia temente e fiel ao Senhor, e 
poder aprender e crescer com o 
exemplo de meus pais e irmãos 
mais velhos. A minha família 
é para mim o primeiro grande 
testemunho das bênçãos que o 
evangelho traz às nossas vidas. 
Sou muito grato pelo plano de 
salvação que me permitirá um 
dia viver para a eternidade com 
os meus entes mais queridos.

Tive a oportunidade de servir 
ao Senhor em uma missão de 
tempo integral na maravilhosa 
missão França Paris. Foi nesse 
momento que verdadeiramente 
aprendi a conhecer o meu  
Salvador Jesus Cristo. Tenho  
um firme testemunho que Ele 
vive e nos conhece individual-
mente. Sou muito grato pela 
sagrada expiação que Jesus 
Cristo operou por mim e por 
cada um de nós. Sei que se tiver-
mos um coração quebrantado 
e um espírito contrito, todas as 
dificuldades, imperfeições e fra-
quezas podem ser ultrapassadas 
com o auxílio do nosso Salvador.  
Quão abençoados somos por ter-
mos este conhecimento! Sou tam-
bém muito grato pela restauração 

da plenitude 
do evange-
lho nestes 
últimos 
dias através 
do profeta 
Joseph Smith. 
Tenho um 
testemunho 
pessoal da 
veracidade 
do Livro de  
Mórmon, 
que se tem 
tornado 
num pilar 
na minha 
vida. Ao ler e ponderar nos seus 
ensinamentos, tenho aprendido 
a amar cada vez mais o meu Pai 
Celestial, o meu Salvador Jesus 
Cristo e o meu próximo. Sou 
grato por termos um profeta 
vivo, o presidente Thomas S. 
Monson, nos nossos dias e  
por podermos ser instruídos 
mensalmente por ele através 
da Liahona. Oro para que cada 
Santo dos Últimos Dias possa 
fortalecer o seu testemunho 
individual, para que em conjunto 
possamos ajudar o reino de Deus 
a ser edificado nesta terra. Sei 
que se assim o fizermos, os céus 
se abrirão e inúmeras bênçãos 
nos serão concedidas pelo nosso 
bondoso Pai Celestial. ◼

Simão Martins
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Simplesmente sei…
Cândida Centeio, responsável das Páginas Locais  
no distrito do Algarve

 Chamo-me Cândida 
e sou do ramo de 

Loulé, sou membro da 
Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos 
Dias há 7 anos. Aceitei 
o evangelho de todo 
meu coração, porque 
reconheci o caminho  
de volta para casa.

Reconheço meu Pai e 
meu Salvador em todas 
as coisas que Eles cria-
ram, reconheço-Os em 
todos os desafios que 
colocam no meu cami-
nho, porque sei que 
esta é a melhor forma 
que Eles encontraram 
para me ajudarem a ser forte e firme.

Dão-me oportunidades a cada dia para ser uma 
verdadeira filha, uma verdadeira mãe, amiga e 
uma verdadeira rainha, sim uma verdadeira rainha, 
pois sei que só depende de mim ser merecedora 
da coroa celestial, sei qual o meu valor e o quanto 
Eles me amam.

Simplesmente sei que meu Pai e meu Salvador 
vivem, sei que esta doutrina é verdadeira, sei que 
Joseph Smith foi o escolhido para restaurar as ver-
dades do evangelho, sei que tudo quanto aprendo 
e vivo testifica-me que sou uma filha amada, sei 
que as minhas lutas não serão fáceis, por isso sei 
que o Pai chama profetas de tempos em tempos 
para nos orientar e nos ajudar a caminhar. Por isso 
sou grata ao meu Pai e ao meu Salvador por tudo 
que fazem por mim, por todos os desafios, por 
este plano maravilhoso que nos faz compreender 
o verdadeiro propósito da vida, que nos permite 
viver a verdadeira felicidade. ◼

Um elo de ligação
Maria das Mercês Silva e Sousa, responsável  
das Páginas Locais no distrito de Santarém

Ao ser chamada para servir o Senhor como 
elo de ligação entre os membros dos ramos 

do distrito de Santarém, e todo o ser humano 
que leia a Liahona em língua portuguesa, sen-
ti-me muito abençoada pelo nosso Pai Celestial 
por me achar preparada para ser um instrumento 
Dele nesta missão tão importante. Foi com muita 
alegria que recebi mais este chamado onde posso 
utilizar a minha experiência pessoal e os recursos, 
que tenho a felicidade de saber usar, para O ser-
vir. Ele tem-me dado o conhecimento suficiente 
para aprender e ensinar e por isso estou-lhe 
imensamente grata.

Este serviço permite motivar os membros  
e os ramos para a realização de inúmeras ativi-
dades que possibilitam aumentar o testemunho 
de quem nelas participa, mas também mostrar a 
membros e não membros portugueses e estran-
geiros que entendam a nossa língua, espalhados 
pelo mundo, a nossa fé e o nosso amor por todos 
e pelo Senhor. Que grande oportunidade e que 
grande bênção. ◼
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Jesus Cristo  
é o elo mais 
forte na nossa 
família
Carlos Manuel Santos,  
responsável das Páginas Locais  
na estaca de Setúbal

Jesus Cristo é o elo mais forte 
na nossa família. É com base 

nos seus ensinamentos que nos 
regemos e tentamos em cada 
dia colocar as nossas vidas. O 
padrão é muito alto, nunca con-
seguiremos ser iguais a Ele, mas 
o nosso esforço no dia-a-dia, vai 
nos trazendo amor, felicidade, 
humildade e principalmente  
discernimento para enfrentar  
os desafios diários.

Sabemos que Ele também 
rege o dia-a-dia do nosso profeta 
atual Thomas S. Monson e que 
orientou e abençoou o querido 
profeta Joseph Smith.

Sei que esta é a Igreja verda-
deira do Senhor e que ela trouxe 
mais alegria à minha família. ◼

Carlos Manuel Santos
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guiar-me em minhas palavras
Elisabete Ferreira, responsável das Páginas Locais da Liahona  
no distrito dos Açores

Tenho um grande testemunho 
sobre os chamados na Igreja, 

sei que estes chamados vêm 
de Deus, mas para sabermos 
isto temos de honrar os nossos 
chamados, ajoelharmos muitas 
vezes para saber de sua vontade 
e até mesmo jejuar quantas vezes 
necessárias. Depois de sabermos 
a vontade do Senhor é pôr em 
prática, e ao fazê-lo, conforme 
o desenrolar do feito, vamos 
sentir que todas as ideias, a força, 
a sintonia, provêm de Deus, e 
que estamos acompanhados 
pelo Espírito Santo. Sempre que 
escrevo algo para a Liahona, 
independentemente de ter sido 

eu a realizar a atividade ou não, 
sinto o Espírito Santo guiar-me 
em minhas palavras, vem-me 
sempre à minha mente a pará-
bola dos talentos, é o que sinto 
ao escrever para a Liahona. 
Estou a compartilhar ideias  
com todos os irmãos e irmãs  
de Portugal, sinto que estamos a 
contribuir com nossas ideias para 
ajudar outros líderes. Estamos a 
compartilhar talentos. Sei que é 
isto que o Senhor quer, pois as 
ideias não são nossas, são do 
Senhor e elas têm de ser partilha-
das com todos os seus filhos e 
filhas. Sempre que escrevo algo, 
o meu peito incha de alegria, por 

Elisabete Ferreira
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mais um projeto realizado, e por 
poder compartilhar. Os chama-
dos não são fardos, são bênçãos 
e oportunidades únicas de servir 
ao Senhor. O chamado é um 
fardo quando não se tem vontade 
de progredir e quando vejo isso 

Deus abre as  
portas do Céu
Juliana Oliveira, responsável das Páginas Locais  
na estaca de Coimbra

 Como membro da Igreja desde que nasci, surge 
muitas vezes o mito de que é mais fácil estar  

no caminho do Senhor e ouvi-Lo e realizar todas  
as Suas tarefas.

A verdade é que independentemente de nas-
cer dentro do convénio ou não, um testemunho é 
adquirido ao fazermos aquilo que Deus quer que 
façamos.

Desde muito nova que tive dois mensageiros que 
viviam comigo e me ensinavam os mandamentos 
de forma clara, direta e sem rodeios. Mostravam-me 
que através de ação e muito trabalho, qualquer 
coisa poderia ser feita. Esses mensageiros são os 
meus pais.

O meu testemunho baseia-se essencialmente na 
força que tive ao permanecer fiel aos mandamen-
tos. Comecei a dar-me conta que como nos falam 
as escrituras, “comei, bebei e diverti-vos” uma vez 
só não nos faz mal, mas como membro da Igreja 
verdadeira e restaurada e com o Dom do Espírito 

em alguém, entristece-me o meu 
coração, porque é uma alegria 
servir ao Senhor. Eu sei que estou 
trabalhando para um Deus vivo, 
não o vejo, mas sinto-o e quanto 
a esta verdade ninguém a pode 
arrancar ou fazer-me negar. ◼

Entre a razão e a fé
Joana Alcobia Paulo é representante das  
Páginas Locais da Liahona da Estaca Lisboa

 Fui batizada no dia 9 de Janeiro 
de 1982. Tinha na altura 18 

anos e já conhecia a Igreja desde 
os 16, altura em que a minha 
mãe se converteu. Cresci numa 
família simples onde desde 
sempre me foram ensinados os 
valores do trabalho, responsabi-
lidade, honestidade e amor ao 
próximo. Tive muita dificuldade 
em ouvir os missionários, embora 
os achasse muito simpáticos e 
escutasse as mesmas palestras 
várias vezes. Para mim parecia-me 
impossível que existisse um Deus 

criador do universo responsável 
por tantos bilhões de criações e 
que ao mesmo tempo conhecesse 
e amasse cada um de nós. De 
alguma maneira a racionalização 
dos fenómenos ligados à cria-
ção impedia que desenvolvesse 
alguma fé. Foi a convicção dos 
missionários, o seu forte testemu-
nho, a sua confiança em mim que 
permitiram que pudesse sentir 
no meu coração a veracidade  
do que ensinavam.

Desde então, tenho tido mui-
tas experiências que demonstram 
que nunca estamos sozinhos. 
Existe um propósito para tudo 
o que nos acontece nesta vida. 
Não sei todas as respostas, mas 
tenho fé que um dia poderemos 
compreender mais perfeitamente 
os grandes mistérios do universo.

Para além dos valores que  
os meus pais me ensinaram 
e que muito valorizo, tenho 
aprendido que podemos ser  
melhores se compreendermos  
e adaptarmos os ensinamentos 
de Jesus Cristo e dos seus ser-
vos à nossa vida. ◼

Joana Alcobia Paulo
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Santo em mim, uma vez, faz mal e prejudica nosso 
desenvolvimento eterno.

Aprendi também que não preciso errar para 
saber que vou sofrer as consequências do arrepen-
dimento com a desculpa de ter passado por uma 
experiência. Aprendi que Deus abre as portas do 
céu quando O pomos à prova.

Ser membro da Igreja verdadeira é mais do 
que ser apenas um membro domingueiro, é ser 
discípulo de Cristo e lembrar que fé sem obras é 
morta. Sou o que sou hoje, por causa da expia-
ção de nosso Senhor Jesus Cristo. Amo a minha 
família e amo como tudo se passou até me tornar 
a mulher que sou hoje, graças ao nosso irmão 
mais velho.

Para concluir, neste novo chamado que pos-
suo, incentivo a todos a contribuírem para uma 
Igreja de ordem, para que todos possamos apren-
der uns com os outros e possamos ser elevados 
com o que se passa em outras estacas e alas. Sou 
grata por existir a Igreja em Portugal, por termos 
liberdade religiosa e que nos permite comunicar 
desta forma.

O evangelho é para todos e ninguém está 
excluído. Deus ama a todos de igual forma, desde o 
mendigo, ao que rouba e ao rico. E isso consola-me. 
Faz-me sentir mais amor por quem não o tem. ◼

Sou imensamente grata 
por ter o conhecimento 
do evangelho
Sónia Ribeiro, responsável das Páginas Locais  
da Liahona, estaca do Porto

 Gostaria de partilhar o meu testemunho dizendo 
que sou imensamente grata por ter o conhe-

cimento do evangelho de Jesus Cristo. Sei que é 
a única Igreja verdadeira na face da terra e posso 
afirmar, sem qualquer dúvida, que é uma bênção 
na minha vida.

Sei que temos um Pai Celestial que nos ama 
muito e que se preocupa connosco. Ele conhece-
nos melhor que ninguém e deseja que voltemos 
à Sua presença, mas para isso temos de fazer a 
nossa parte, guardando os Seus mandamentos.

Jesus Cristo vive e é nosso Salvador e maior 
exemplo. Sou grata por Seu sacrifício expiató-
rio, graças a ele posso arrepender-me de minhas 
falhas e tornar-me limpa de novo.

Sei que o Livro de Mórmon é verdadeiro e que 
contém a plenitude do evangelho. Nele podemos 
encontrar as respostas para todas as nossas dúvi-
das e aflições que enfrentarmos na nossa vida 
terrena. Devemos lê-lo e ponderar suas palavras 
a cada dia, para que nosso testemunho e fé sejam 
fortalecidos.

Sei que Joseph Smith restaurou esta igreja, sou 
grata por seu exemplo, sacrifício e dedicação à 
grande obra do Senhor.

Sei que temos um profeta vivo, Thomas S. 
Monson, que recebe revelação do Senhor para 
os nossos dias. Se dermos ouvidos a seus ensina-
mentos e colocarmos em prática em nossa vida, o 
Senhor nos abençoará, tanto espiritual como mate-
rialmente, e teremos Sua proteção.

Sejamos um povo fiel ao Senhor e dignos da 
companhia constante do Espírito Santo! ◼

Sónia Ribeiro
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Recebi a designação  
da estaca em poder 
contribuir com notícias
Arménio Ganga, responsável pelas Páginas Locais  
na estaca de Porto Norte

 O meu testemunho baseia-se em ter um profeta 
vivo e ter o evangelho restaurado na terra 

como nos tempos antigos, com profetas e apósto-
los, com milagres, curas e o sacerdócio.

Sou casado e sou muito feliz com a minha 
mulher. Vou poder selar-me no templo este ano 
e esta união irá trazer mais harmonia no meu lar, 
porque vou estar ligado com a minha mulher para 
toda a eternidade.

Recebi a designação da estaca para poder  
contribuir com notícias para as Páginas Locais  
da Liahona. ◼ Arménio Ganga
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A bênção de servir
Silvia Díez Adriano, editora das páginas locais da Liahona

 Chamo-me Silvia Díez Adriano, 
sou a editora das Páginas 

Locais da Liahona. Sou espa-
nhola, nascida em Madrid. Ao 
casar-me, mudei-me para Lisboa. 
Desde muito pequenina apai-
xonei-me por Portugal e mais 
concretamente por Lisboa. O 
Senhor abençoou-me ao poder 
viver nesta maravilhosa cidade, 
entre este povo escolhido.

Fui editora das páginas locais 
da Liahona em Espanha durante 
quatro anos. Aprendi e desfrutei 
muito com esse chamado único. 
Ao mudar-me para Portugal tive 
que pedir a desobrigação do 

chamado. Passados seis anos 
voltei a ser chamada para ser a 
editora das páginas locais, desta 
vez em Portugal! Durante muito 
tempo pensei que não podia ser, 
falo português, com um forte 
sotaque espanhol e editar as 
páginas locais não é uma tarefa 
fácil. Felizmente tenho ao meu 
lado um maravilhoso ajudante, 
o meu marido, que corrige os 
últimos detalhes em cada edição.

Muitas vezes, ao receber os 
artigos e as notícias que os mem-
bros da Igreja mandam de todo 
Portugal, vejo-me a mim mesma 
com os olhos cheios de lágrimas 

e a sentir o Espírito Santo de 
uma forma muito bonita. Os 
testemunhos dos membros têm 
sido uma fonte de fortaleza e 
confirmação do meu próprio 
testemunho.

Desde março de 2012 tenho 
também a responsabilidade de 

Silvia Díez 
Adriano
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ser a web master da página oficial 
da Igreja em Portugal na Internet. 
Mais um grande desafio acompa-
nhado de muitas bênçãos.

Agora posso contar com a 
excelente ajuda dos responsáveis 
das páginas locais em todos os 
distritos e estacas de Portugal. 
Eles estão a fazer um trabalho 
estupendo.

Convido mais uma vez a todos 
os irmãos e irmãs em Portugal a 
enviarem os seus testemunhos, 
as suas histórias de conversão, 
milagres que queiram e possam 
contar, experiências espirituais 
que tenham fortalecido os seus 
testemunhos, etc. Convido tam-
bém aos jovens a enviar os seus 
hinos favoritos, as suas escrituras 
favoritas, experiências no semi-
nário, etc. Convido a todos os 
líderes a enviarem artigos sobre 
as muitas atividades que se reali-
zam nas estacas e nos distritos de 
todo Portugal. Todos nós pode-
mos nos regozijar e beneficiar 
com essas experiências, ideias, 
atividades, que outros estejam a 
levar a cabo.

Servir ao Senhor é uma 
alegria seja num chamado ou 
noutro. Sinto que ao cumprir 
com os meus chamados, estou 
a ser um instrumento nas mãos 
de Deus para estabelecer Sião 
em Portugal. Como acontece em 
todos os chamados, quem mais 
beneficia deles é o que serve. Sei 
que esta é a obra do Senhor e é 
uma grande bênção ter o privi-
légio de fazer parte desta obra 
maravilhosa. ◼

A S  P Á G I N A S  L O C A I S  S Ã O  S U A S  — 
E S P E R A M O S  A  S U A  C O N T R I B U I Ç Ã O !
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L D S . O R G  D E 
P O R T U G A L

Silvia Díez Adriano,  
editora das Páginas Locais  
e webmaster do LDS.org

 Queridos irmãos, com a 
criação do novo LDS.org  

para Portugal, as Páginas 
Locais da Liahona passarão 
a conter maioritariamente 
testemunhos, histórias de 
conversão, hinos favoritos, 
escrituras favoritas, expe-
riências espirituais, com uma 
orientação mais espiritual  
e intemporal. As notícias  
de atualidade serão publi-
cadas no site da Igreja  
para Portugal, no endereço 
www.igreja-jesus-cristo.pt  
ou https://www.lds.org/ 
church/news?lang=por 
&country=pt. Por favor, 
continuem a enviar-me as 
vossas contribuições, atra-
vés do endereço de correio 
silviadiezg@hotmail.com ou 
para os irmãos responsáveis 
das Páginas Locais nas vossas 
estacas e distritos. ◼

Silvia Díez Adriano, Editora das Páginas Locais

Tem uma escritura favorita? Um hino favorito? 
Ajudou na conversão dum amigo ao evangelho? 

Gostaria de partilhar o seu testemunho? Participou 
numa atividade que vale a pena divulgar? Porque 
não o compartilha com todos os membros de 
Portugal, conseguindo assim inspirar os outros a 
fazerem o mesmo?

Envie a sua contribuição aos seguintes irmãos/
irmãs segundo a estaca/distrito a que pertença:

•	 Estaca de Lisboa: Joana Alcobia Paulo:  
joanaalcobiapaulo@gmail.com

•	 Estaca do Porto: Sónia Ribeiro:  
soniaribeiro89@hotmail.com

•	 Estaca de Porto Norte: Arménio Ganga:  
armenioganga@me.com

•	 Estaca de Oeiras: Simão Martins:  
martins.simao@gmail.com

•	 Estaca de Coimbra: Juliana Oliveira:  
julie.lno@gmail.com

•	 Estaca de Setúbal: Carlos Santos:  
camapesa@gmail.com

•	 Distrito de Santarém: Mª Mercês Silva e Sousa:  
mersisousa@gmail.com

•	 Distrito dos Açores: Elisabete Ferreira:  
brigida_1975@hotmail.com

•	 Distrito do Algarve: Cândida Centeio:  
cmgcandy@gmail.com

•	 Distrito da Madeira: Vânia Bonito:  
vaniabonito@hotmail.com

•	 Portugal:  
silviadiezg@hotmail.com

Pedimos que envie as suas fotografias num 
ficheiro em formato jpeg separadamente e não 
como parte da notícia. Por motivos legais, passa a 
ser necessário enviar também o consentimento do 
fotógrafo, do autor do artigo e das pessoas que 
aparecem nas fotografias para a futura publicação 
(para um grupo grande de mais de 25 pessoas não 
é necessária). Ficamos à espera das suas notícias e 
artigos. ◼


