
 J u n h o  2 0 1 5  P1

 A fé no Senhor Jesus Cristo 
manifesta-se nas nossas 

escolhas, especialmente perante 
a adversidade. Ao segurarem 
a barra de ferro, os Santos da 
Europa, estão a colher os frutos 
prometidos pelo Senhor e a 
tornar-se mais autossuficientes 
espiritual e materialmente.

Moldávia
O Serghei e a Mariana encon-

traram o Evangelho Restaurado 
aos 19 anos de idade. Depois 
do Serghei ter terminado o 
seu mestrado em Direito e da 
Mariana ter servido uma missão, 
a família Covali optou por ins-
talar-se no seu país, a Moldávia, 
onde a maioria dos membros 
jovens já haviam emigraram para 
outros países. Eles vivem com o 
ordenado dele “por isso o nosso 
lar pode ser centrado no Evan-
gelho – um lugar seguro para a 
mãe poder ensinar a vivência do 
Evangelho”. “Foi difícil ter apenas 
um ordenado na família, mas, 
depois de testar a nossa fé, Deus 
abençoou-nos com a providência 
suficiente para as nossas necessi-
dades.” “Os meus colegas de tra-
balho sabem que eu não trabalho 
ao domingo. Aos 28 anos, liderei 
um escritório moldavo de uma 
firma de advocacia estrangeira. 
Isto foi inesperado pois tinha ido 

para a prosperidade justa reside 
nas visitas regulares ao templo. O 
espírito leva-nos a tornarmo-nos 
mais gentis e amáveis uns com os 
outros”. Três dos filhos do casal já 
serviram missão.

Islândia
Karolina Gudnason, de 18 

anos de idade, da Islândia, está 
a preparar-se para a missão. 
Ela passou ao lado do Dia da 
Formatura por recusar as ofertas 
dos seus amigos para beber, 
conforme dita a tradição. “Não 
há diversão sem álcool”, diziam 
eles. “Apesar de algumas pes-
soas não entenderem as minhas 
razões, tive oportunidade de 
prestar o meu testemunho àque-
les que o ouviram.” O teste-
munho de Karolina é o de que 
“a coragem não compromete”, 
conforme afirmou o Presidente 
Monson, e proporciona oportu-
nidades missionárias.

Itália
O irmão Angelo Melone, 

a quem foi diagnosticado um 
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para missão após a faculdade de 
direito e estava receoso que, em 
dois anos, me tivesse esquecido 
dos meus estudos e que ninguém 
me contratasse. Mas aos 28, eu 
percebi que o Senhor nos aben-
çoa com dez vezes mais. Eu era 
o mais jovem advogado no país à 
frente de uma empresa de advo-
cacia. Agora, aos 30, sinto-me 
abençoado por ter este cargo”.

República Checa
Vaclav e Martina Sindylkovi 

filiaram-se à igreja quando eram 
recém-casados, pouco antes 
da queda do Estado Socialista. 
Enfrentaram os desafios e as 
bênçãos de educar cinco filhos 
num país onde dois eram mais 
do que suficiente. Diz o Vaclav: 
“O evangelho é o melhor que 
poderíamos dar aos nossos 
filhos.” “Numa sociedade onde 
a sobrevivência financeira exige 
que o pai e a mãe trabalhem, 
valorizamos os relacionamen-
tos eternos. Tornando o tempo 
para a família uma prioridade, 
eu escolhi trabalhar perto de 
casa, apesar de ganhar menos. 
A minha esposa está em casa a 
criar laços familiares fortes. Como 
dizimistas integrais, temos tido 
sempre o suficiente. As atividades 
da Igreja motivam as crianças a 
participar. Mas a verdadeira chave 
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cancro linfático, teve a fé reso-
luta para sair do hospital e ir 
à igreja, todos os Domingos, 
durante os tratamentos. O 
Angelo foi curado através da 
sua fé. O seu corajoso exemplo 
influenciou um jovem inves-
tigador que se filiou à Igreja. 
Mais tarde, o irmão Melone foi 
inspirado a preparar a sua famí-
lia para um invulgar tremor de 
terra em L’Aquila. A 6 de abril de 
2009, a sua casa, situada a pou-
cos quilómetros do epicentro, foi 
destruída. A sua família escapou 
apenas com os documentos e os 
bens de primeira necessidade. 
Na noite anterior, um carro tinha 
ocupado o seu lugar de par-
queamento e ele teve que esta-
cionar mais longe. Aquele carro 
ficou completamente destruído, 
enquanto que o seu saiu intacto. 
A sua e mais outras três famílias 
de membros, permaneceram 
protegidas dentro dele enquanto 
esperavam por ajuda da Igreja.

A sua filha de 7 anos fez 
um desenho da sua casa em 
destroços. “A casa dos Melone 
destruída pelo terramoto”. Ele 
assegurou à sua filha que “A casa 
dos Melone está edificada sobre 
rocha do Evangelho e jamais 
será destruída”. Ela encheu-se 
de esperançada e voltou a sorrir.

Estes são apenas alguns dos 
muitos testemunhos de santos 
fiéis da área da Europa. Presto 
o meu testemunho de que, 
quando permanecemos fiéis, 
podemos sentir alegria mesmo 
em meio aos desafios de vida. ◼

 Durante a semana de 22 de 
fevereiro a 1 de março de 

2015, todas as moças da Estaca 
de Setúbal tiveram a oportu-
nidade de participar de uma 
atividade intitulada “Semana 
Filhas de Deus”, cujo objetivo 
era ajudar cada moça a obter um 
testemunho e o conhecimento 
de que elas são literalmente 
Filhas de Deus.

Foi uma semana muito espe-
cial para as moças da estaca de 
Setúbal.

Domingo, 22 de fevereiro, 
cada moça recebeu das suas 
líderes um pacote que continha 
sete cartas, uma para cada dia 
da semana.

As moças levaram o pacote 
para casa e assumiram o com-
promisso de abrir uma carta por 

N O T Í C I A S  L O C A I S

Semana Filhas de Deus
Vânia Sacramento, Presidente Das Moças, Estaca de Setúbal

dia. Estas cartas foram escritas 
pelas líderes das Moças da 
estaca especialmente para elas, 
e a pensar nas suas necessidades 
espirituais. Cada carta continha 
um pensamento ou citação rela-
cionado a um padrão do evan-
gelho, e um convite à ação.

A cada dia as moças puderam 
tirar um tempo para ponderar 
sobre a sua identidade divina e 
para registar os seus sentimentos 
no diário.

Durante a semana, as moças 
de cada ala reuniram-se com as 
suas líderes para uma mutual 
especial, onde juntas, puderam 
compartilhar experiências e 
aprender mais sobre a sua natu-
reza divina.

Sábado, 28 de fevereiro, as 
moças juntaram-se nas suas alas 

Serão 
Domingueiro 
“Semana Filhas 
de Deus”

PO
R 

VÂ
NI

A 
SA

CR
AM

EN
TO



 J u n h o  2 0 1 5  P3

e ramos para um almoço a fim 
de todas juntas começarem um 
jejum coletivo, com o propósito 
de ajudar cada moça a ganhar 
um testemunho de que são 
filhas do Pai Celestial.

Convidámos os pais, os líde-
res das moças, os bispados, con-
selhos de ala/ramo e a liderança 
da estaca a juntarem-se às moças 
neste jejum.

Domingo, 1 de março, depois 
de terminado o jejum, na capela 
de Setúbal 1 tivemos um serão 
domingueiro a nível de estaca 
para encerrar a atividade.

Este foi um serão muito espi-
ritual, onde tivemos a oportu-
nidade de ouvir hinos especiais 
cantados pelas moças de várias 
alas/ramos e os testemunhos de 
uma presidente das Moças da 
ala, de uma mãe, e claro, das 
próprias moças, sobre as suas 
experiências dessa semana.

Foi preparado um vídeo 
com as fotos de cada moça em 
bebé, no dia do seu batismo 
e na atualidade. Elas puderam 
ver-se a si mesmas através das 
fotografias como elas realmente 
são — filhas especiais do Pai 
Celestial.

Pudemos perceber pelos 
seus testemunhos, que esta 
semana teve um grande 
impacto na vida das nossas 
moças. Percebemos que, apesar 
de muitas moças nunca terem 
jejuado antes, elas aceitaram o 
desafio com grande entusiasmo, 
e tiveram experiências muito 
especiais com o jejum. ◼

 A Presidência da Primária da 
Estaca de Lisboa decidiu 

levar a cabo uma atividade espi-
ritual e lúdica, para os rapazes 
com 11 e 12 anos de idade. Esta 
reunião realizou-se no dia de 
30 de novembro de 2014, na 
capela da Av. Gago Coutinho.

A Presidência da Primária 
da Estaca de Lisboa descreveu:

“A atividade teve como pro-
pósito auxiliar os meninos a 
reforçarem o seu compromisso 
para receberem o Sacerdócio. 
Assim, procurámos que enten-
dessem a sua importância, res-
ponsabilidades e as bênçãos que 
lhe estão associadas.

Atividade de Preparação para o Sacerdócio
Joana Paulo, Responsável das Páginas Locais da Estaca de Lisboa, Estaca de Lisboa

Contámos com a partici-
pação ativa da Presidência da 
Estaca, Presidência dos Rapazes 
da Estaca e também da Missão 
Portugal Lisboa.

No início deste programa, 
tivemos um Hino especial 
“Vinde a Cristo” cantado pelos 
rapazes do coro de jovens da 
nossa estaca. Logo em seguida 
os rapazinhos receberam uma 
camisa branca e uma gravata, 
tendo aprendido a fazer o res-
petivo nó, com a ajuda dos seus 
pais e líderes. Em seguida, atra-
vés de um workshop puderam 
aprender, através da observação 
direta, a prática de algumas das 

Atividade de 
Preparação para 
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responsabilidades referentes 
aos ofícios de diácono, mestre 
e sacerdote. Assistiram a como 
preparar, abençoar e distribuir o 
sacramento, bem como a realizar 
a ordenança do batismo.

Finalizámos com a partici-
pação do Conselheiro da Mis-
são, Presidente António Paulo, 
que falou sobre a importância 
de proclamar o Evangelho e 

entregou a cada criança uma 
placa missionária e uma carta 
modelo de seu futuro chamado 
missionário. Os rapazinhos 
dirigiram-se então para junto 
dos seus “supostos” presidentes 
de missão, representados pelos 
missionários de tempo integral.

No final desta reunião os 
“missionários recém-chegados” 
e toda a congregação cantaram 

 Realizou-se no dia 24 de janeiro de 2015 
na capela da Ala de Oeiras, a Convenção 

de Professoras Visitantes da Estaca de Oeiras, 
com o tema “Ministrar como o Salvador”. A 
Convenção contou com a presença de cerca de 
70 irmãs e com um treinamento sobre organiza-
ção de duplas, serviço como professoras visi-
tantes, as qualificações para o serviço, como as 
professoras visitantes cumprem os propósitos da 

Convenção de Professoras Visitantes da Estaca de Oeiras
Paula Costa, Presidente da Sociedade Socorro da Estaca de Oeiras, Estaca de Oeiras

Sociedade de Socorro e relatórios das visitas. Foi 
ainda enfatizada a maneira de ministrar como o 
Salvador e como uma professora visitante deve 
ser antes de tudo uma AMIGA! Pudemos apren-
der e ensinar, rir e chorar e principalmente sentir 
o Espírito juntas.

No final houve um lanche com chá, salgadi-
nhos, pãezinhos, bolinhos e muito riso e conversa 
edificante. ◼

Convenção 
de Professo-
ras Visitantes 
da Estaca de 
Oeiras
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o hino “Chamados a Servir”.
Os bispos, pais, líderes e 

familiares estiveram presentes 
e ao trazê-los, prestigiaram-nos 
com seu apoio e esforço.

O nosso testemunho e nossa 
fé no Sacerdócio foi fortalecida 
nesta atividade! Somos gratas 
pela oportunidade de podermos 
servir e sermos instruídas nesta 
grande obra.” ◼
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O Coro da Estaca de Lisboa canta na baixa de Lisboa
Joana Paulo, Responsável das Páginas Locais da Estaca de Lisboa, Estaca de Lisboa

O Coro de 
Lisboa
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Novos inícios e Moças em  
excelência da Estaca de Porto Norte
Juliana Carvalho, Ala do Amial, Estaca de Porto Norte

situações específicas e por fim experiências espirituais que várias 
moças tiveram e decidiram compartilhar.

Foi implementada a “Caixa do Tempo”, em que cada moça 
numa carta respondeu a uma série de perguntas. Esta carta será 
aberta quando cada moça completar 18 anos de idade, podendo 
assim relembrar aquilo que gostava quando era mais nova e ver 
a sua evolução.

Por fim, a irmã Nadine Monteiro deixou novamente umas pala-
vras mas desta vez dirigidas às moças que já com os 18 anos irão 
passar para a Organização da Sociedade de Socorro. Receberam 
uma pequena lembrança e tiveram a oportunidade de ouvir algu-
mas palavras de gratidão, afeto e amor por parte de suas mães.

Através desta atividade vimos como é enriquecedor pertencer 
às moças, pois partilhamos os mesmos valores e objetivos, pode-
mos crescer fortes no Evangelho e fazer novas amizades para a 
vida, tudo isto com a simples ajuda do progresso pessoal e com 
fé em Cristo. ◼

 Foi no dia 21 de dezembro de 
2014 que as vozes do Coro 

da Estaca de Lisboa se fizeram 
ouvir na capital do nosso país. 
Este grupo coral começou a 
sua atuação no Rossio, junto à 
estátua de D. Pedro IV. Aí foram 
entoados vários hinos de Natal 
e também o hino “Tal como um 
facho”. Em seguida o grupo diri-
giu-se para a Rua Augusta onde 
repetiu as canções já entoadas. 
Durante estas apresentações 
foram inúmeras as pessoas que 
pararam para apreciar as vozes 
e as melodias de Natal.

O coro através da sua 
música trouxe para as ruas 

do centro da cidade de Lisboa, 
o doce espírito de Natal, que 
sem dúvida, contagiou todos 
os que o ouviram.

Aí, de uma forma simples e sin-
gela, ouviu-se cantar as vozes dos 
anjos que glorificaram o nascimento 
do Salvador da humanidade. ◼

22 de novembro de 2014, Na capela da Ala do Amial 
as moças com idades entre os 12 e os 18 anos reu-

niram-se para a atividade de Novos Inícios e Excelência das 
Moças. Tivemos a oportunidade de ouvir os discursos da irmã 
Lynda Marinho e da irmã Nadine Monteiro que nos alegraram 
e inspiraram tanto as moças que vão entrar na Organização 
das Moças como as que se irão juntar à Organização da 
Sociedade de Socorro.

Algumas moças mostraram o que aprenderam este ano ao 
realizar projetos do Progresso Pessoal, individualmente ou em 
grupo. Vimos a criação de um livro de receitas, um teatro com 
música sobre o recato e a maneira como devemos agir em 
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 Na bela tarde do dia 
22 de novembro, a Presi-

dência das Moças da Estaca de 
Lisboa, organizou uma atividade 
na capela da Av. Gago Coutinho 
que teve como objetivo principal 
homenagear as moças que con-
cluíram o progresso pessoal.

“Somos Filhas do Pai 
Celestial… e somos Excelentes!”

Este bem poderia ser o lema 
das cinco moças da Estaca de 
Lisboa que foram homenageadas 
nesta atividade.

Nesta comemoração anual 
somos sempre inspirados pela 
magnitude da excelência que 
emana das moças que, aos 18 

Tenho um grande amor e respeito pelo evange-
lho de Jesus Cristo. Estou muito grata por saber 

que tenho um Salvador, que me ama, me protege 
e principalmente santifica a minha alma.

As palavras que mais me aquecem o coração 
são quando Cristo diz: “Não temais filhinhos, eu 
estou convosco. Estarei à vossa retaguarda, irei 
no vosso meio e estarei à vossa frente.”

Graças ao seu amor, pude fazer a minha própria 
investidura no templo sagrado, como estou grata 
por este momento maravilhoso!

Presto testemunho de que sei que o meu 
Salvador vive e que Ele é o nosso melhor amigo 
e nos protege, mas para isso, temos que segui-Lo 
fielmente. Como fazê-lo? Respondendo à sua 
pergunta: “Amas-me? Então guarda os meus 
mandamentos, vem e segue-me!” ◼

Excelência das Moças  
da Estaca de Lisboa
Ana Rodrigues, Presidente das Moças da Estaca de Lisboa,  
Estaca de Lisboa

anos, completam o seu percurso 
de progresso pessoal na Orga-
nização das Moças e iniciam a 
sua jornada na Organização da 
Sociedade de Socorro.

A sua dignidade, honra e 
valores puderam ser sentidos 
por todos os que as ouviram 
discursar e que deleite foi vê-
las receber o seu medalhão de 
excelência por todas as metas 
que cumpriram e que as tor-
naram nas magníficas e lindas 
jovens que são hoje.

No final da homenagem 
todos puderam desfrutar de um 
pequeno banquete e animado 
baile. ◼

Excelência das Moças da Estaca de Lisboa
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Não temais filhinhos,  
Eu estou convosco
Célia Moreira, Ala de Braga, Estaca de Porto Norte

C O M O  É  Q U E  E U  S E I

No Templo  
Sinto-me em Casa
Milene Melo, Ramo de Angra do Heroísmo,  
Distrito dos Açores

Antes de ir ao Templo sempre imaginei como 
seria, que sentimentos eu poderia ter. Quando 

comecei a preparar-me meu coração fervilhava, 
ansiava pelo dia de entrar no Templo.

Foi um dia deslumbrante quando recebi a 
minha recomendação, jamais senti tamanha ale-
gria. Assim que cheguei foi maravilhoso poder vis-
lumbrar o Templo de Madrid. Aquilo que senti foi 
mais do que eu alguma vez pude imaginar, sen-
ti-me em casa, em segurança. Encontrei pessoas 
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atenciosas, amáveis e compreensivas. Quando 
realizei as minhas ordenanças apesar do cansaço 
senti-me feliz.

Ao realizar as ordenanças a favor de minhas 
avós senti que aceitavam o evangelho e com-
preendi o quanto nossos antepassados anseiam 
por nosso esforço e trabalho no Templo.

Um irmão que se encontrava no templo se 
prontificou a realizar o batismo a favor de meus 
avôs, após as ordenanças e com muita emoção e 
alegria confidenciou-me que sentiu que aceitaram 
o evangelho tal como minhas avós. É maravilhoso 
ver alguém que não conhecia aceitar realizar as 
ordenanças por meus antepassados.

Não posso negar que esta é a Igreja verdadeira 
pois em nenhum outro lugar poderia sentir a ale-
gria que senti naquele momento.

O trabalho no Templo apesar de árduo  
e cansativo é muito compensador.

Sou muito Grata ao Senhor por fazer parte de 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. Como mãe é muito bom saber que posso 
criar os meus filhos com os padrões do Evange-
lho para assim poderem estar sempre protegidos 
do mundo. ◼

 Há cerca de três anos, ao sair do trabalho, depa-
rei-me com um camião TIR a impedir a saída 

do meu carro. Ao ir ter com o motorista reparei 
que ele estava com a cabeça pousada sobre o 
volante e fez sinal com a mão para eu esperar. 
Segundos depois abriu a porta e perguntou-me 
em espanhol: “Sabe onde fica esta empresa?” 
(mostrou-me o papel onde só constava o nome 
da empresa). Eu respondi: “Sei sim, senhor.” O 
homem então explicou-me que o aparelho GPS 
do camião tinha avariado e que estava aflito para 
entregar uma carga urgente, e que muita gente lhe 
tinha dito que essa empresa não existia. Sugeri que 
ele viesse atrás de mim, e levei-o à empresa.

Enquanto manobrava o camião para entrar 
na empresa, o homem fez-me sinal para que eu 
esperasse. Pouco tempo depois veio ter comigo 
com os olhos cheios de lágrimas e disse-me: 
“Eu sou membro de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias em Espanha, e quando 
você me encontrou eu estava a fazer uma oração 
para que o Senhor me indicasse o caminho da 
empresa. Eu só tinha 15 minutos para entregar 
a carga e o meu emprego dependia desta tarefa, 
já que é a primeira viagem que faço para esta 
empresa de transportes. Você foi a resposta à ora-
ção que eu fiz”. Quando ele soube que eu tam-
bém era membro, abraçou-me e chorou dizendo: 
“Gracias al Señor”.

Pouco tempo depois soube que esse homem 
tinha sido promovido pela empresa, por ter cum-
prido com sucesso a tarefa que lhe tinha sido 
confiada. Fiquei muito contente por ter sido a “res-
posta” para aquele homem aflito. Esta experiência 
é a prova indubitável de que o Senhor responde às 
nossas orações quando feitas com o coração e de 
modo sincero. ◼

Milene Melo
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O Poder da Oração
Miguel Viana, Ala de Braga, Estaca de Porto Norte
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 Tenho 14 anos, moro numa 
aldeia perto do mar chamada 

Moledo. Venho de uma família 
amorosa que se esforça por viver 
o evangelho dignamente. Tive o 
privilégio de conhecer A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias desde que nasci.

Na passagem do 7º para o 8º 
ano percebi a importância do 
namoro no tempo certo. Estava 
numa aula das moças em que a 
professora leu: “E a vós jovens, 
é vos aconselhado namorar só 
a partir dos 16 anos de idade”. 
Nesse momento não percebi 
bem o conceito até porque 
achei que era algo antiquado.

Passado algum tempo um 
casal do meu ramo casou-se 
e tive a oportunidade de can-
tar para eles o hino “Sê Forte 
Comigo” de Jenny Phillips. Não 
conhecia o hino e num dos 
ensaios olhei para as imagens 
que passavam enquanto a música 
tocava e numa delas dizia: “O 
casamento certo começa com 
o namoro certo”. Aquela frase 
tocou no meu coração de uma 
maneira que ainda hoje não sei 
como descrever. Estava ali a res-
posta à minha questão.

Percebi que o namoro é a 
base para o casamento perfeito 
que todas as raparigas sonham 
desde pequeninas. Namorar 
exige maturidade, a qual eu 
ainda não tenho pois estou 

As Páginas Locais da Liahona contém maiorita-
riamente testemunhos, histórias de conversão, 

notícias, escrituras favoritas e experiências espiri-
tuais. As notícias da Igreja em Portugal estão publi-
cadas no site da Igreja em www.igreja-jesus-cristo.pt

Por favor, continuem a enviar as vossas contribui-
ções, através do endereço de correio dacosta.fran-
ciscox@gmail.com ou para os irmãos responsáveis 
das Páginas Locais nas vossas estacas e distritos. ◼
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Os hinos ajudam a tomar decisões
Inês N., Ramo de Viana do Castelo, Estaca de Porto Norte

em crescimento e tenho muito 
que aprender.

Recebemos estes conselhos 
dos líderes pois o Pai Celestial 
ama-nos e importa-se connosco 
dando-nos a oportunidade de 
passar por estas experiências 
fantásticas no tempo certo e 
presto o meu testemunho que 
seremos eternamente abençoa-
dos se seguirmos este conselho! 
Sei que devemos aproveitar este 
tempo para fazer novas amiza-
des e fortalecer a nossa espiri-
tualidade e fé em Cristo. ◼

Inês N.
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Website da Igreja em Portugal

As Páginas Locais São Suas — 
Esperamos A Sua Contribuição!

Tem uma escritura favorita? Ajudou na conver-
são dum amigo ao evangelho? Gostaria de par-

tilhar o seu testemunho? 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 sua estaca/distrito:

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

Distrito do Algarve: Fátima Rosa
Estaca de Coimbra: Por definir
Estaca de Lisboa: Joana Alcobia Paulo —  

joanaalcobiapaulo@gmail.com
Distrito da Madeira: Por definir
Estaca de Oeiras: Sofia Loureiro—  

aloureiro@santogal.pt
Estaca do Porto: Elisabete Ferreira —  

betifaria@gmail.com
Estaca de Porto Norte: Sónia Rodrigues —  

soniaribeiro89@hotmail.com
Distrito de Santarém: Por definir
Estaca de Setúbal: Por definir
Portugal: Francisco Costa —  

dacosta.franciscox@gmail.com

É necessário que envie as suas fotografias 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 maior que 25 pessoas não é necessária). 
Ficamos à espera das suas notícias e artigos. ◼


