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NOTA DE ABERTURA - Não sou o único a 
gostar de paisagens extensas. Seja a partir 
de um ponto alto de onde se olham vastas 
planícies ou montanhas, seja à beira-mar 
onde nos deparamos com a imensidão do 
oceano, provavelmente já todos experi-
mentámos a comum sensação de pequenez 
face a qualquer um destes mundos gigan-
tes e misteriosos. Contemplamos a beleza 
da natureza em criação mas, naturalmente, 
tendo limites a nossa perceção, muito nos 
escapa…       
O princípio metodológico dos Leigos para o 
Desenvolvimento que pauta este Boletim é 

o da abordagem de base territorial e, ainda 
há bem pouco tempo, alguém me dizia que 
um dos fatores que valorizam a intervenção 
dos LD é a presença contínua e próxima, 
que permite conhecer com profundidade 
os locais onde vivemos e atuamos, bem 
como as culturas, comunidades e pessoas 
com nome e rosto concretos. Como quem 
vai mar adentro e mergulha, para o com-
preender melhor. Procurando manter a 
distância crítica e construtiva, mas desco-
brindo «segredos», fragilidades, ligações 
e, acima de tudo, qualidades. Trabalhando 
a partir de dentro, com o Outro, colabo-

rando no desenvolvimento de todo o seu 
potencial!
No interior deste boletim, o interpelador 
texto do P. Filipe Martins, atual assistente 
nacional dos LD, traduz este princípio 
metodológico à luz da espiritualidade.
Também nesta linha, vários testemunhos 
falam da experiência de pertencer a Gru-
pos Comunitários e a sua intervenção. Bom 
proveito!

Um abraço.
Filipe Pinto

Presidente da Direção
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Nos LD acreditamos que o desenvolvimento humano 
acontece na medida em que é enraizado no seu ter-
ritório, ou seja, a mudança nos indivíduos resulta 
da relação que estabelecem com os outros e com 
o ambiente que os rodeia. Considerar projetos de 
desenvolvimento implica assim enquadrar cada pes-
soa no seu contexto, valorizar a vida do quotidiano, 
perceber o seu circuito de proximidade e mobilidade, 
compreender a sua cultura e identidade, promover 
solidariedades e coesão.
Se pensar em Desenvolvimento significa entender 
o mundo a uma escala global, pensá-lo também 
representa valorizar o específico, único e irrepetível. 
Mesmo com as suas limitações! Cada comunidade, 
bairro e distrito, por muitas carências que viva, tem 
a principal força de resolução dos seus problemas 
em si mesmo. Nos seus habitantes, nas suas orga-
nizações, nas suas empresas, nos seus espaços, na 
sua cultura, nos seus recursos… O que nem sempre 
existe é o auto-reconhecimento desta «riqueza» e a 
coordenação de todas estas potencialidades.
Assumindo este princípio, os LD realizam o seu 
trabalho contrariando a tendência de tomar os con-
textos como irrelevantes. Promover um projeto em 
Porto Alegre , não é o mesmo que fazê-lo no Bairro 
da Graça  ou em Muheia . Por isso, os voluntários 
LD vivem integrados nas comunidades onde traba-
lham e assumem o papel central de dinamizadores 
de relações e vontades. Os Grupos Comunitários, os 
projetos de desenvolvimento local, as iniciativas de 
organização comunitária são a via de concretizar o 
«envolvimento de todos». A chave está em pertencer.

Carmo Fernandes
Diretora Executiva

A Embaixada de França em São Tomé e Príncipe tem 
vindo a trabalhar, há cerca de 3 anos, com a ONGD 
Leigos para o Desenvolvimento no quadro do disposi-
tivo de financiamento FSD - Fundo Social de Desenvol-
vimento – implementado pelo Ministério Francês dos 
Negócios Estrangeiros. O FSD financia micro-projetos de 
desenvolvimento em setores sociais e serviços coletivos 
básicos, sendo seus objetivos a luta contra a pobreza 
e o melhoramento das condições de vida das popula-
ções desfavorecidas. Até à data foram financiados três 
projetos em São Tomé e Príncipe: Apoio às mulheres do 
distrito de Lemba; Rumos ao Sul; Boa Morte com Vida. 
Baseando-se num trabalho de proximidade, a Lei-
gos para o Desenvolvimento adota uma aborda-
gem local para melhor promover projetos que 
valorizam a identidade comum, a solidariedade na 
ação e a coesão social. As Associações de bairro 
são seus parceiros privilegiados.
Os Leigos para o Desenvolvimento têm feito um traba-
lho rigoroso, respeitando o cronograma inicial e man-
tendo a Embaixada informada sobre a evolução das ati-
vidades dos projetos. A equipa dos LD sabe instaurar 
uma relação de confiança com os beneficiários e prepa-
-os para a autonomização a fim de tornar o projeto sus-
tentável. O seguimento financeiro é também muito bem 
feito, os relatórios são exatos e o orçamento previsto é 
respeitado.
Para a Embaixada de França em São Tomé e Príncipe, o 
trabalho efetuado pela ONGD Leigos para o Desenvolvi-
mento é um exemplo a seguir pelas outras ONG locais. 

Marilène Vitorino-Spagnol
 Responsável pelo seguimento dos projetos FSD

Embaixada de França em São Tomé e Príncipe

 

O Grupo Comunitário de Porto Alegre é um grupo 
organizado para defender os interesses das comuni-
dades de Porto Alegre, Vila Malanza e Ponta Baleia, 
situadas no distrito de Caué, no sul de São Tomé e 
Príncipe.
Existe desde janeiro de 2012, depois da realização 
de uma atividade de final do ano em que decidimos 
promover várias iniciativas ao longo do ano. Desde 
então reunimos de 15 em 15 dias. Deste grupo fazem 
parte a Associação de Moradores de Porto Alegre, 
Cooperativa de Agricultores, Ass. de Cabo-Verdia-
nos, Ass. de Pescadores e Palaés, Clube de Futebol, 
Grupo de Jovens, representantes das comunidades 
de Vila Malanza e Ponta Baleia, Câmara Distrital de 
Caué, Escola Básica, Creche, Posto de Saúde, Posto 
de Polícia, Hotel Pestana, Grupo Jalé e  Leigos para o 
Desenvolvimento.
Com estes encontros procuramos conhecer as difi-
culdades da comunidade para, em conjunto, arranjar 
formas de as solucionar. O primeiro problema que 
debatemos foi o mau estado de conservação da cre-
che de Porto Alegre, tendo encontrado forma de o 
resolver com o apoio da Câmara Distrital. A seguir 
foi a falta de transporte de socorro. Apesar da pre-
sença do Delegado Distrital de Saúde numa reunião, 
não obtivemos ainda a solução pretendida. Neste 
momento estamos a preparar uma campanha de 
saneamento do meio.
O Grupo Comunitário tem servido para nos tornar-
mos mais próximos uns dos outros, juntando as 
mesmas ideias e falando a uma só voz.

Juvêncio Domingos
 Associação de Pescadores de Porto Alegre

 

Pertencer: a centralidade do território Embaixada Francesa em São Tomé e Príncipe  
Abordagem local para melhor promover projetos…

Grupo Comunitário de Porto Alegre
Juntando as mãos no sul de São Tomé e Príncipe

As portas dos apartamentos do realojamento 
passaram a fechar socialmente os moradores nos 
novos edifícios; foram as instituições de base 
local que asseguraram o acompanhamento das 
crianças, jovens e idosos, sendo o Centro Social 
da Musgueira o único equipamento a permane-
cer no mesmo local. Passados quase 50 anos, 
este local, onde as crianças podem entrar com 3 
anos, sair «quando casam» e regressar na terceira 
idade, tenta satisfazer as necessidades das crian-
ças, jovens e idosos diariamente, prepararando 
os jovens para o mercado laboral com maiores 
ambições. 
Outras instituições, como a Santa Casa de Mise-
ricórdia, também têm sido marcantes nas vidas 
das crianças de ontem e hoje. O Centro de Saúde 
do Lumiar, direcionado para a saúde comunitá-
ria, reconhece também a fragilidade social do ter-
ritório, onde as regras e valores sociais, os afetos 
e a intimidade assumem outra importância nas 
vidas dos adultos de hoje e de amanhã: um terri-
tório com um passado muito sofrido e um espaço 
público muito vivido, que beneficia do papel 
determinante das instituições de base local. 
Também o GCAL – Grupo comunitário da Alta 
de Lisboa (http://grupocomunitarioalta.word-
press.com/) tem tido um impacto significativo 
ao longo de todo o ano para toda a população 
do território. Conta com um forte apoio do 
K’Cidade, essencialmente nos instrumentos e 
nas metodologias adaptadas às necessidades 
do território, sendo a segurança e os comporta-
mentos dimensões de intervenção prioritária. 
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1. Atividade do GCAL1. Festa de S. Miguel em Malanza, S.Tomé e Príncipe
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Alta de Lisboa 
A importância das instituições locais

LD
A M I G O S

1Juvêncio Domingos 1. Assinatura da parceria de financiamento entre os LD e a Embaixada Francesa

Verónica Neves e Aida Ferreira
 (Grupo Comunitário DA Alta de Lisboa)

“Os LD contam com a colaboração da associação Alta de Lisboa e do GCAL na formação dos seus voluntários (visitas e partilha de experiência”
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EU ESTIVE LÁ

EU ESTOU LÁ

«Warning: perception requires involvement». Aviso: 
a perceção pede o envolvimento. É o que diz um 
pequeno postal que tenho há anos sobre a minha 
secretária, e que me parece ser uma ótima descrição 
da forma de trabalho local dos Leigos para o Desen-
volvimento. A «abordagem de base territorial» é de 
facto um dos princípios metodológicos LD, o «tomar 
em conta a especificidade do território e da comuni-
dade numa abordagem de proximidade» (cf. Plano 
Estratégico 2011-2015).
Quando se olha para trás e se tenta perceber de onde 
vem tal abordagem, é impossível dissociarmo-nos 
dos missionários dos quais os LD nasceram e estão 
tão ligados. Só quem nunca viajou à «África profunda» 
desconhece o enorme respeito e carinho que a Igreja 
tem junto de quase todas as populações, fruto dos 
anos de dedicação de tantos e tantos padres e irmãs 
que por lá têm passado e dado a vida. Não é incomum 
as guerras e a instabilidade política provocarem a par-
tida dos funcionários das ONG do terreno, enquanto 
os missionários se recusam teimosamente a deixar as 
gentes com quem partilham a vida, as dificuldades 
e a esperança. Ninguém como eles para conhecer as 
pessoas e as tradições, as línguas locais e os lugares.
Esta é a mesma experiência e atitude que os LD vivem 
ainda hoje nos locais onde estão. Se por um lado o 
paradigma do trabalho para o desenvolvimento tem 
mudado bastante nos últimos anos (de uma lógica 
mais assistencialista para outra mais centrada na 
mobilização e sustentabilidade dos recursos locais), 
por outro (e até por essa mesma mudança!) a proxi-
midade com as populações tem continuado a ser uma 
das «imagens de marca» dos Leigos para o Desenvol-
vimento. Quando me acontece fazer alguma visita ao 
terreno, surpreende-me sempre a boa relação que as 
comunidades LD criam com os vizinhos do bairro, a 

Eu estou cá... Estou em Cuamba há aproximada-
mente dois anos envolvida no projeto «Escolinhas 
Comunitárias do Niassa», a trabalhar sobretudo na 
área do Desenvolvimento Comunitário onde todos 
os dias há um desafio novo para viver. 
De todos os que surgem, não tenho dúvidas que 
o mais exigente, mas também o mais gratificante, 
é acolher verdadeiramente as comunidades com 
quem trabalho, o  que são, os seus ritmos, os seus 
desejos, as suas vulnerabilidades. Conhecê-los, 
aceitar e respeitar uma forma de estar, de viver o 
presente e perspetivar o futuro, em tantos aspetos 
profundamente distinta da que transporto comigo. 
Pode parecer paradoxal, mas acredito que o pri-
meiro e mais importante passo para transformar 
é aceitar. Só depois de aceitar podemos começar a 
percorrer o caminho que nos leva uns aos outros 
– que estou cada vez mais convencida ser o único 
que nos leva ao Desenvolvimento que procuramos.
Por entre os grandes projetos, por entre os grandes 
sonhos, a diferença está tantas vezes em conhecer 
com profundidade e com (insaciável) curiosidade o 
quê e quem nos rodeia. Está nas aparentes «coisas 
pequenas»  que são tantas vezes dificeis de des-
crever e de medir, como as relações de confiança 
que se estabelecem e que se alimentam de momen-
tos genuínos e verdadeiros feitos de presença e de 
humildade. 
Ao longo destes dois anos as portas foram-se 
abrindo. As dos seus quintais e as do meu «quin-
tal», e nesse (re)conhecimento foram-se desco-
brindo, lado a lado, caminhos que os refletem, a 
si e à sua realidade. Caminhos que estão prontos 
para continuarem a ser percorridos…

Elisabete Oliveira
Cuamba 2010/2012

Desde o primeiro momento em que decidi que que-
ria participar no projeto dos Leigos para o Desen-
volvimento, que o meu maior desejo era conseguir 
integrar-me na comunidade local como se fosse 
«um deles». Mais do que perceber, eu queria Sen-
tir… sentir como viviam, sentir o que pensavam, 
sentir os seus sonhos as suas preocupações…
Aliás, para mim esse era, e é, o grande aliciante e 
o desafio de um Leigo para o Desenvolvimento – 
Ser um Europeu/Africano ou Timorense. Aprender 
com as comunidades locais para depois ser capaz 
de lhes dar alguma coisa.
Cheguei a Agua Izé em 1992. O meu principal tra-
balho como voluntário era ajudar a desenvolver o 
Associativismo. Este projeto tinha começado no 
ano anterior, e tinha como característica principal 
ajudar as diferentes comunidades da Roça de Água 
Izé a perceberem que se se unissem em torno de 
um objetivo comum conseguiriam alcançá-lo. 
No acompanhamento que fazia às Associações 
aconteceu muitas vezes ficar a dormir nas aldeias. 
E assim foi-me muito mais fácil ficar próximo. Lem-
bro com muitas saudades os jantares e os serões 
que passei junto deles. Umas vezes rindo, outras 
conversando, outras dançando ou olhando as 
estrelas… Com eles aprendi o dom do acolhimento 
simples e generoso. É talvez esta a maior experiên-
cia que tenha trazido.
Eu estive lá, e tive o privilégio de participar neste 
projeto que para mim simboliza a beleza do traba-
lho dos Leigos para o Desenvolvimento e que resu-
miria nestas palavras: Ser comunidade com eles 
e com Ele, estarmos próximos… quando estamos 
longe.

Luis Cabral
Agua Izé 1992/1993

“A perceção pede o envolvimento”  Descobrir, aceitar e caminhar…
Lado a lado

O estar próximo… 
…Quando estamos longe

quantidade de rostos e de histórias que eles conhecem. 
Vejo a delicadeza que se coloca na escuta de histórias 
e de situações, em vez de se transpor com demasiada 
rapidez modelos e preconceitos culturais com que 
inevitavelmente se parte de cá. Admiro o empenho 
com que os voluntários dinamizam «grupos comuni-
tários locais», com gente às vezes muito diversa. Rea-
prendo a paciência, a «arte de gastar tempo», neces-
sária para qualquer conhecimento ou laço humano 
mais profundo. E fico contente quando escuto alguém 
a perguntar por este ou aquele Leigo (alguns dos quais 
já há anos regressados) com quem partilhou vida ou 
trabalho, e de quem ainda se recorda.
«A perceção pede o envolvimento». Esta foi uma das 
bonitas lições que trouxe do meu ano como Leigo para 
o Desenvolvimento em Lichinga (Moçambique), no já 
longínquo 1993/94. E é uma das atitudes que confio 
que os LD manterão, agora que, passados quase 20 
anos e a minha entrada na Companhia de Jesus, fui 
nomeado o novo Assistente Nacional do movimento. 
Pois no fundo esta foi também a atitude de Jesus, o 
«fazer-se próximo» de todos sem exceção. É um pro-
grama bonito para este reinício do ano, «envolver-se 
para ter a perceção (certa!) das pessoas e da realidade. 
Vamos a isso?  

P. Filipe Martins sj 

Quando me acontece fazer alguma 
visita ao terreno, surpreende-me 
sempre a boa relação que as comu-
nidades LD criam com os vizinhos 
do bairro, a quantidade de rostos 
e de histórias que eles conhecem.

Assistente Nacional dos LD – Filipe Martins 

1

  1.: Elisabete Oliveira com o supervisor das Escolinhas Comunitárias do Niassa da 

zona de Massamba, Papá João Baptista

  1.Luís Cabral na Roça de Agua Izé

1

Assistente Nacional dos LD
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Missão Benguela
INTERVIR NO BAIRRO dA GRAçA

Missão Timor Leste 
CONhECER TIMOR COM OuTROS OLhOS 

Congregando diversos atores da comunidade, o 
Grupo Comunitário de Porto Alegre, procura pro-
mover uma intervenção concertada e ajustada 
às necessidades locais. A par do trabalho que 
tem vindo a desenvolver na procura de melhores 
soluções para a educação de crianças em idade 
pré-escolar e situações de emergência médica, o 
Grupo tem-se agora dedicado às questões do Sane-
amento, procurando dar resposta aos problemas 
prementes de saúde pública com que se debate. 
Para isso, delineou uma estratégia com foco ter-
ritorial, inclusiva e abrangente, que prevê a colo-
cação de contentores de lixo, numa colaboração 
entre a Cooperativa de Agricultores e a Câmara 
Distrital de Caué (CDC); ações de sensibilização 
para recolha e tratamento do lixo, com a participa-
ção da escola, de um grupo de teatro juvenil e do 
Posto local da Polícia; a realização de campanhas 
de limpeza e de recolha de lixo, com a interven-
ção dos seus habitantes, para acabar com as lixei-
ras ilegais em cada uma das comunidades (Porto 
Alegre Praia de Porto Alegre Sede, Vila Malanza 
e Ponta Baleia); a criação de novos depósitos de 
lixo em locais adequados, à responsabilidade do 
Grupo de Jovens, da Associação de Moradores e 
da CDC. Com o envolvimento de todos a transfor-
mação local pode ser efetiva.

1. Espaço criança no Bairro da Graça 1. Reunião do Grupo Comunitário. 1. Voluntários 2012-2013 com Assistente Nacional LD na Missa do Envio.

No passado dia 9 de setembro teve lugar a Missa 
de Envio dos 20 voluntários que estarão em mis-
são no ano 2012/13. A Inês, a Bárbara e o Mário 
(Uige), a Madalena, o Pica, a Márcia, a Rita e a 
Andreia (Benguela), o António, a Carla, a Cata-
rina, a Inês e a Patrícia (Porto Alegre), a Marta, a 
Paula e a Vera (S. Tomé), a Marta, o Pedro, a Maria 
João e a Madalena (Cuamba) são os nomes que 
dão rostos concretos à missão dos Leigos para o 
Desenvolvimento.
A Missa de Envio foi celebrada pelo P. Filipe Mar-
tins sj, novo assistente nacional dos LD, e contou 
com a presença emocionada de familiares e ami-
gos dos voluntários, mas também com o entu-
siamo de dezenas de «anciãos»  que testemunham 
a alegria do ser LD.
Tal como foi lembrado na eucaristia, «gloriamo-
-nos também das tribulações, sabendo que a tri-
bulação produz a paciência, a paciência a firmeza, 
e a firmeza a esperança» . Que este tempo em mis-
são seja ensejo de descoberta interior e de entrega 
desapegada ao Outro.
Depois da Missa de Envio começaram as partidas 
para Angola e S. Tomé e Príncipe e, já em outubro, 
para Moçambique. Entretanto, começaram também 
a chegar a Portugal os voluntários que concluíram a 
sua missão. Que este regresso seja igualmente um 
tempo de «firmeza» e de «esperança».

Desde janeiro de 2012 que estamos a desenvol-
ver em Timor-Leste um trabalho de diagnóstico 
de necessidades. Com a finalização da interven-
ção na Pré-Escola de Santo Inácio em Dili prevista 
para dezembro de 2012, é já hora de conhecer 
melhor o país e perceber onde, em que setor, e com 
quem, tem sentido intervir passados 10 anos de 
independência. 
Nesse sentido, de 13 de agosto a 4 de setembro, 
a Diretora Executiva dos Leigos para o Desenvolvi-
mento e a Gestora de Projetos realizaram uma des-
locação àquele país para aprofundarem os conheci-
mentos de 3 territórios sinalizados como locais de 
possível intervenção futura - o enclave de Oecussi, 
que se encontra cravado no território indonésio, o 
distrito de Lautém na ponta leste, e o distrito de 
Laleia, no centro do país.
No enclave do Oecussi foram recebidas pelas Irmãs 
Franciscanas da Divina Providência e visitaram o 
seu trabalho na aldeia de Padiae. Em Lautém estive-
ram com as Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos 
Pobres e conheceram o seu trabalho em Iparira. Em 
Laleia estiveram com os Franciscanos Capuchinhos. 
Agora vem o tempo de analisar comparativamente 
as 3 realidades e colocá-las também em perspe-
tiva face ao nosso plano estratégico. e decidir se 
temos possibilidade de manter a nossa presença 
em Timor.

No Bairro da Graça, território privilegiado da 
intervenção LD em Benguela, prossegue a ação 
em diversas frentes. O Espaço Criança, espaço 
de complemento educativo para as crianças em 
idade escolar implementado a partir da iniciativa 
do Grupo Comunitário, tem vindo a assistir ao 
aumento do número de participantes, contando 
já com mais de meia centena de crianças. A este 
espaço coloca-se agora como desafio a angaria-
ção de fundos que viabilizem a requalificação 
urgente das infraestruturas. 
No Centro Juvenil da Graça (CJG), renovou-se a 
equipa e definiu-se um novo modelo de coorde-
nação de modo a criar as condições para que a 
equipa possa vir a gerir autonomamente o Cen-
tro. Pretende-se ao longo do próximo ano trans-
ferir este projeto ao parceiro local, a Paróquia 
de Nossa Senhora da Graça. Ainda no âmbito do 
CJG prossegue o trabalho com os jovens ao nível 
do Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, 
tendo sido realizada uma formação de procura 
ativa de emprego em parceria com o INEFOP .
Ao nível da intervenção com as mulheres, cons-
tituiu-se, no seio da PROMAICA , um grupo que 
reflete sobre as práticas de empreendedorismo 
locais, procurando, a partir de estudos de caso 
das intervenientes, desenhar estratégias de 
empowerment das mulheres.
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1. Casa tradicional  em  Lautem.
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Missão Porto Alegre
LIMPAR A ROçA 

Missão Portugal
A FIRMEzA PROduz A ESPERANçA
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Borges; Verónica Neves.   

INTERNET: 
Procure-nos em www.leigos.org ou no Facebook “Leigos para o Desenvolvimento”

CONTACTE-NOS: 
Para saber mais sobre como doar, como obter o seu recibo, conhecer a quem está a doar ou como será 
investido o seu donativo, não hesite em nos contactar: 
Email: ongd.leigos@gmail.com // Telefone: +351 21 757 42 78

OBRIGADO!
Eucaristia de Ação de Graças 

Dia 21 de outubro, pelas 19h, na Igreja de São Roque, como forma de agradecimento aos Benfeitores, amigos LD. Celebração 
presidida pelo P. António Vaz Pinto sj, fundador dos Leigos para o Desenvolvimento, e agraciada pela participação especial da 
maestrina Joana Carneiro.

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA

Faça o seu donativo através de transferência bancária para o seguinte NIB:

BPI: 0010 0000 99759690 001 92

Se pretender que o seu donativo vá diretamente para uma missão em particular, por favor coloque no            

assunto da ordem de transferência o respetivo país de missão, que pode ser; Angola, Moçambique, São                                                                      

Tomé e Príncipe, Timor- Leste ou Portugal.

Sessões de apresentação da Formação LD 2012-2013

Viseu - 22 de outubro, 21h na Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Faro - 26 de outubro, 14h30 na Escola Superior de Educação e Comunicação

Coimbra- 29 de outubro, 21h30, CUMN

Braga- 30 de outubro, 21h30, CAB

Lisboa- 5 de novembro, 21h30, CUPAV

Porto- 8 de novembro, 21h30, CREU

Évora- 9 de novembro, 14h30, Fórum Eugénio de Almeida

 Contamos com a sua presença!

Serviço Ser Solidário 

Por Cheque

À ordem de Leigos para o Desenvolvimento, Estrada da Torre, 26 - 1769-014 LISBOA

Vá já ao seu multibanco mais próximo!...

Carregue na opção transferências, escolha o serviço Ser Solidário e selecione a entidade Leigos para o Desenvolvimento.

Para mais informação contacte: ldconchatello@gmail.com


