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Perfil de um Padre
No 86º aniversário da Ordenação
sacerdotal de Mons. Joaquim Alves Brás,
transcrevemos a Palavra evocativa de
D. Manuel dos Santos Rocha, Arcebispo
Bispo de Beja, em 28 de Agosto de 1980.
“É-me pedida uma palavra de evocação de Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Escrevo-a só minha, sem leituras nem
outra consulta. Conheci-o, e tratei com
ele, pessoalmente vários anos.
Homem simples, coxo mas andando
sempre. Lia muito, pensava, nutria a
inteligência com alimento são, da Bíblia
e da Igreja, sem desprezar valores não
confessionais. Carácter franco e vigoroso.
Compreensivo e exigente, mas exigente
consigo. Não falava de defeitos de ninguém, sem necessidade ou senão para ser
útil. Poroso às alegrias e aos sofrimentos
dos outros. Trabalhador constante. Sóbrio
e atento.
Cristão fortemente alicerçado na fé.
E dela vivia. Conhecer o Senhor, e n’Ele
o Pai, era sua grande ambição. Tinha
presente que a vida eterna é conhecer o
Pai e o Seu Enviado.
Os Sacramentos, especialmente a
Eucaristia e a Penitência, não eram para
ele mera reflexão teológica. Na Eucaristia
encontrava fortaleza de ânimo. Na Peni-

tência luz e bem cultivada delicadeza de
consciência. Tinha o culto da limpeza de
alma. E a vida era testemunho. Embora
transmitindo pela palavra falada a Mensagem cristã, com veemência e a bem
dizer continuamente, em doutrinação,
exortações e apelos, a força de persuadir
nascia nele de primeiro fazer e depois
ensinar, à imitação de Cristo.
Sacerdote, com a viva consciência de
que a vocação, chamamento de Deus,
não pode ser considerada à simples luz
natural nem pelos critérios de quem vê só
o imediato e efémero. Homem de Deus,
havia de o ser ao serviço de Deus. E o
primeiro serviço era a oração, no sentido
mais alto e de maior dimensão desta
palavra - oração de louvor, de agradecimento, de reparação, de súplica. Penso
poder afirmar que estava aqui o seu forte.
Sacerdote para transmitir valores transcendentes que só se entendem à luz da fé.
Era exemplar a sua assiduidade no
ministério da Penitência, que ele tinha
por um meio divino de resolver problemas
humanos de excepcional dificuldade.
Vi-o muitas vezes na oração, e tal que
lembrava Moisés: como se visse o Invisível.
Fundador de uma Obra religiosa e
social que seguiu seu curso até ser decla-
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rada “Instituto Secular das Cooperadoras
da Família”, cérebro e coração da nova
família cooperadora. Serviço vasto e pluriforme, a realizar sobretudo sementeira
de bens sobrenaturais e benéficas consequências também para o tempo.
O Instituto foi, evidentemente, primeiro ideia, intenção, plano. O Fundador
via que as empregadas domésticas eram
consideradas classe sem nível. Ignorava-

Santidade de Vida
A santidade é uma intrínseca exigência
da vida cristã. É viver em cada dia, até às
últimas consequências, o amor de Deus,
e nele, o amor aos irmãos.
Efectivamente o amor de Deus e o
amor dos irmãos são duas expressões
do mesmo e único Amor que encheu e
transbordou do coração e da vida do Pe
Joaquim Alves Brás e se derramou sobre
as pessoas que encontrou e sobre as obras
que fundou em favor da Família.
Viveu e ensinou que o caminho da
santidade, longe de distrair o homem das
realidades humanas o obriga a imergir
mais profunda e activamente, no mundo
de que faz parte e a assumir as alegrias e
as tristezas, as angústias e as esperanças
dos seus irmãos, particularmente dos
mais pobres.
Imerso em Deus na oração, revelou-se
um excepcional homem de acção, a dizer-nos que a santidade, o seguimento de
Cristo, supõe uma relação de intimidade
pessoal com Deus, e uma profunda e
activa comunhão com os irmãos, na edificação de uma sociedade mais conforme
com o desígnio de Deus e o verdadeiro
progresso do homem.
Mª de Fátima Castanheira
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-se, como ainda hoje, que eram estas precisamente quem proporcionava silenciosa
e anonimamente a muitos ambientes
familiares preciosas lições de trabalho,
dedicação, simplicidade, virtude, por vezes tendo até de superar incompreensões
e outros males.
Não foi fácil ao Padre Brás, ao tempo
Director Espiritual do Seminário da Guarda, e que depois a si próprio chamava
“criado das criadas de servir”, realizar
a nova aspiração pastoral. Conseguiu-o
no recurso a Deus, na docilidade à Hierarquia, na humildade e bom senso de
procurar e encontrar colaborações úteis.
A Instituição aí está a mostrar quanto
valeu diante de Deus e da sociedade
humana a vida deste Padre que nunca
alimentou ambições senão a de ser fiel
à graça de Deus e assim realizar-se plenamente, para bem de tantos em vida e
depois”.

Flores de Sonho
Realização e Missão
O seu sonho era ser Padre
- Sonho provindo dos Céus –
Fosse mais cedo ou mais tarde.
Era a vontade de Deus.
Joaquim sonhava e rezava
Pois tudo lhe era contrário
E a sua fé apoiava
Na oração do Rosário
Como bom agricultor
Semeou o sonho em dor
Colheu realização
Agora, aos devotos seus,
Que sonham “sonhos de Deus”
Derrama “flores de missão”
Maria Teofania

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Não me canso de agradecer a Mons.
Joaquim Alves Brás a graça que me concedeu. Foi a minha filha arranjar trabalho
e ter passado a efectiva. Envio 20 € para
a sua Beatificação.
Armandina Antunes – Lisboa
Quero agradecer as graças que Monsenhor Alves Brás me tem concedido.
Agradeço publicação no Boletim. Desejo
muito a sua Beatificação e entrego 10 €
para ajuda do respectivo processo.
Anónima - Castelo Branco
Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás,
as graças que me concedeu, para as quais
eu fiz a novena e estou grata pelas graças
concedidas. Tal como prometi, envio 60 €
para a Causa da sua Beatificação.
Hermínia da Conceição - Vila Real
Mais uma vez e com grande alegria
venho agradecer a grande graça que
recebi de Deus por intermédio de Mons.
Joaquim Alves Brás para o meu filho mais
pequenino. Ele tem muitas dificuldades
para fazer análises, depois de muito
gritar e chorar lá o levamos ao Centro
de Análises mas ele não parava quieto,
picaram-no nos dois bracitos, com quatro
pessoas a segurá-lo e não se conseguia.
O enfermeiro disse que assim era impossível, mas nesse momento evoquei
o Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves
Brás e no meio daquela confusão toda,
lá conseguiram tirar o sangue necessário
para fazer a análise, graças a Deus. Agora
peço a Deus e ao Servo de Deus que os
resultados sejam bons. Por esta graça
envio para a Causa da Beatificação cinco
euros que prometi na altura.
Agradeço também todas as graças que
eu e a minha família temos recebido, e
vou continuar a rezar por todos.
B. M. - Carnaxide

Agradeço a Deus, pela intercessão de
Mons. Joaquim Alves Brás que originou
significativas melhoras na minha saúde:
Vesícula biliar, a cura ainda não está completa mas já se vêm os frutos do pedido
da graça; os afrontamentos hormonais diminuíram após o pedido pela intercessão
de Mons. Joaquim Alves Brás e as alergias
que apresentam manchas vermelhas com
borbulhões, que depois de comichão
e coçadas ficam com feridas, também
diminuíram consideravelmente. Peço-vos
que registem estas graças.
Maria - Vialonga
Envio 10 € para ajudar a Causa de
Beatificação de Monsenhor Joaquim
Alves Brás a quem tenho recorrido em
momentos de aflição. Rezo todos os
dias a oração, a agradecer a Monsenhor
Joaquim Alves Brás as graças recebidas.
Agradeço a publicação em Flores sobre
a Terra.
Mª Mouro - Portalegre
Venho dar conhecimento de uma
graça recebida por intercessão de Mons.
Joaquim Alves Brás. Porém, continuo a
precisar muito da sua ajuda para ultrapassar algumas situações mais difíceis e
delicadas relativamente aos meus filhos.
Envio 30 € para a ajuda de Beatificação
de Mons. Joaquim Alves. Acredito que ele
junto de Deus me vai ajudar na minha luta
e a ouvir as minhas preces. Agradeço que
seja publicado em Flores sobre a Terra.
Teresa Aguiar - Vila Nova de Gaia
Envio um vale com a importância de
45 €. São 25 meus e 20 da minha irmã
e destinam-se à Causa de Beatificação
de Mons. Joaquim Alves Brás por graças
recebidas. Continuo a pedir a Mons.
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Joaquim Alves Brás, auxílio e intercessão
junto de Deus por toda a minha família.
Joaquim - Eixo
Nas horas em que preciso de ajuda,
agarro-me com fé e peço graças ao Servo de Deus, Monsenhor Joaquim Alves
Brás. Naqueles dias difíceis em que o
trabalho não aparecia, rezei ao Servo de
Deus, Mons. Joaquim Alves Brás para que
intercedesse por mim, e me concedesse
força. Por isso agradeço a graça que me
concedeu e envio 30 € para a Causa da
sua Beatificação.
Liliana Gouveia - Castelo Branco

frimento. Mas confio em Mons. Joaquim
Alves Brás. Junto envio 15 € para a sua
Beatificação.
Maria Amélia - Caneças
Envio 10 € em agradecimento pelas
graças concedidas por Monsenhor Joaquim Alves Brás. Continuarei com muita
fé a rezar-lhe todos os dias. Agradeço a
publicação no Boletim.
A. M. J. - Beja
Para ajudar à Beatificação de Mons.
Joaquim Alves Brás contribuo com 30 € e
como agradecimento pela sua intercessão
junto do Senhor em vários momentos da
minha vida, nomeadamente durante a intervenção cirúrgica a que foram sujeitas a
minha filha e a minha mulher, bem como
pela graça recebida a nível do emprego
da minha filha.
José Manuel - Figueira da Foz

Envio 10 € para a Beatificação do Venerável Servo de Deus, Mons. Joaquim
Alves Brás por graças alcançadas por seu
intermédio. Nas minhas orações, invoco e
peço que me dê saúde a mim e a algumas
pessoas da minha família que se encontram doentes. Tenho sido ouvida, pois
têm tido coragem e forças para aceitar
a vontade do Senhor e têm feito a sua
vida normal, apesar das suas limitações.
Continuo com muita fé, rezando todos os
dias a oração do Venerável Servo de Deus.
Teresa Benvinda - Famalicão

Em agradecimento a Mons. Alves Brás
pela graça que recebi, envio 10 €. Eu tinha
uma cirurgia marcada e melhorei. Rezei
muitas vezes a oração a Mons. Alves Brás,
e continuo a rezar com muita fé
Anónima – Alcaravela

Muito agradeço a Deus, a intercessão
de Mons. Joaquim Alves Brás. Actualmente aposentada, tenho tido muitas
preocupações e angústias por causa da
minha saúde e com a minha filha e genro.
Com muita fé e devoção em Monsenhor
Joaquim Alves Brás, que sempre lhe
entreguei os meus problemas, peço que
me ajude, junto de Deus. Todos os dias
rezo a oração e esporadicamente, faço
a novena, pelo que já obtive algumas
graças. Continuo a rezar, porque às vezes
desanimo e fico sem forças, para suprimir
as minhas angústias, preocupações e so-

Agradeço muito a Monsenhor Joaquim
Alves Brás, pois quando a ele recorro, sou
atendida. Ao meu marido foi-lhe diagnosticado um tumor maligno, fiquei aterrorizada com a situação, mas não desanimei,
depositei toda a minha confiança em
Deus e pedi com muita fé a intercessão
de Monsenhor Joaquim Alves Brás, para
ajudar o meu marido e fui atendida. Depois dos tratamentos as melhoras foram
tão rápidas de dia para dia, a ponto de
os médicos me terem dito, a mim e ao
meu marido, que ele estava curado. Que
é muito raro e até é caso único melhorar
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
assim tão rapidamente. Que também
tinha havido mão divina para além da
medicina. Ofereço 20 € para a ajuda da
Beatificação de Monsenhor Joaquim Alves
Brás, que sempre me oiça, e atenda, que
seja o meu anjo da guarda.
Adelaide Gonçalves
- Castelo Branco
Venho, por este meio, agradecer a
Mons. Joaquim Alves Brás a graça de
ter ficado colocada relativamente perto
de casa e a graça da operação da minha
mãe, à coluna, ter sido bem sucedida.
Muito grata pelas graças concedidas e
confiante na Sua misericórdia e poderosa intercessão junto do Pai, continuo a
recorrer ao seu auxílio. Envio 10 € para a
sua Beatificação.
Bernardete - Meda

e rezei a oração a Mons. Joaquim Alves
Brás e lhe pedi protecção, pouco depois
fui informada da autorização. Considero
uma graça, porque me desloquei a 90
quilómetros para o Hospital e corria a
hipótese de voltar sem tratamento. Muito
e muito obrigada. No mesmo dia, o meu
filho tinha uma promessa de emprego e
foi informado que fora cancelado. Pedi
a protecção de Monsenhor e, no dia
seguinte, ele recebeu a informação que
a proposta estava válida, porque houve
erro de informação. Mais uma vez, muito
obrigada pela protecção e pelas graças
recebidas por intermédio do Mons. Brás.
Envio 20 €. Poderei divulgar o Boletim
Flores sobre a Terra, se me enviarem
alguns exemplares.
Maria Clara - Peniche

Venho agradecer ao nosso amigo
Mons. Joaquim Alves Brás mais uma graça
que recebi e queria que fosse publicada.
O meu genro e a minha filha mais nova
não se falavam por coisas sem jeito e eu
sentia-me muito triste, pedi ao Monsenhor para que eles voltassem a falar e
houvesse paz. Ele ouviu-me e começaram
a falar. Continuo a pedir a paz para a
minha família e para todos. Junto envio
20 € para a sua Beatificação
Cecília - Gafanha da Nazaré

Envio 25 € em reconhecimento de uma
graça recebida por Monsenhor Joaquim
Alves Brás que muito agradeço. Tendo um
familiar desempregado há cerca de um
ano e lutando essa pessoa incansavelmente para procurar trabalho, sem resultado,
recorri a Monsenhor Joaquim Alves Brás,
rezando a sua novena. Antes de terminar
a novena, esse familiar foi chamado para
trabalhar. Muito agradeço, continuando
a rezar a sua oração, que publiquem em
Flores sobre a Terra.
Adélia de Jesus - Anadia

Sou doente oncológica, fiz o primeiro
tratamento de quimioterapia, que me foi
prejudicial. Depois prescreveram-me outra
quimioterapia, no momento de me aplicarem foi decidido que tinha de ser autorizado pela Comissão de Ética e o presidente
estava ausente do País. Havia dúvidas se
os outros elementos iriam autorizar. Eu tinha comigo o boletim Flores sobre a Terra

Tenho uma fé profunda pelo Mons.
Joaquim Alves Brás. Envio 40 €, pela
obtenção de uma graça de uma amiga
que estimo muito. Essa minha amiga foi
curada no ano passado. No entanto, neste momento, está de novo muito doente.
Renovo a minha fé para que Deus a cure
através da intercessão do seu servo.
José Pedro - Lamego
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás
a graça que me concedeu. Se possível,
agradeço a sua publicação em Flores
sobre a Terra. Junto envio um cheque no
valor de 20 €. Obrigada.
Maria Teresa - Abrantes
Sou devota de Monsenhor Joaquim
Alves Brás e quero comunicar uma graça
que recebi do bom Jesus por intercessão
deste Servo de Deus. Andava muito preocupada e triste por o meu filho estar
desempregado. Rezei com muita fé e fiz
novenas a Mons. Alves Brás e o meu filho
conseguiu emprego. Envio 20 € e peço
que seja publicada esta graça.
Anónima – Lamego
O Senhor, por intercessão do Servo
de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás,
concedeu-nos muitas graças em 2010. O
meu marido teve um ataque cardíaco e
a situação era muito grave, clinicamente.
Mons. Joaquim Alves Brás intercedeu por
ele e, graças a Deus, melhorou. Tenho
muita devoção ao Monsenhor e, todos
os dias, lhe rezo, agradecendo as graças
recebidas. É com muita gratidão que
envio a oferta de 10 € para apoiar a sua
Beatificação.
Mª José Aurora - Castelo Branco
Com vista à Causa da Beatificação de
Mons. Joaquim Alves Brás e em agradecimento de graças recebidas, envio cheque
de 60 €. Essas graças foram concedidas,
segundo a nossa fé, através de Monsenhor Joaquim Alves Brás. Tratava-se de
um problema de saúde e de uma dificuldade pessoal em o aceitar. Tudo foi
ultrapassado.
Marcelina - Palhaça
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Não há palavras capazes de expressar
o sentimento de gratidão profunda pelas
graças recebidas por intercessão do Venerável Servo de Deus, Mons. Joaquim
Alves Brás. Em Maio de 2010 fiz análises
de rotina que vinham alteradas e o médico disse que acusavam a doença de
Lúpus. No mesmo dia, comecei a fazer
a Novena com muita fé e com a certeza
profunda de que ele junto de Deus podia
interceder para que o resultado de novos
exames fosse negativo. E na verdade
foram negativos. Outra graça recebida
foi por uma sobrinha que não conseguia
ter filhos, fiz a novena ao Monsenhor
e, passado algum tempo, ficou grávida.
Neste momento, tem duas filhas. Envio
25 € para a sua Beatificação. Agradeço
a Mons. Alves Brás tudo o que me tem
concedido.
Preciosa Martins - Castelo Branco
Quero agradecer a Monsenhor Joaquim Alves Brás as graças recebidas. O
meu filho está melhor e já começou a
trabalhar, o que não acontecia há algum
tempo. Que Deus cuide dele e de todos
os jovens. E muito obrigada pela vossa
colaboração.
Maria Eugénia – Sines
Agradeço a Deus, que pela intercessão de Mons. Joaquim Alves Brás, me
concedeu a graça de uma família unida
e com trabalho, nestes dias tão difíceis.
Junto envio 100 € para ajudar a Causa
da Beatificação de Mons. Joaquim Alves
Brás, pedindo à Santíssima Trindade pela
sua Beatificação. Muito agradecida, uma
devota.
Mª Manuela - Lisboa
Continua na pág. 8

Casa Museu – Monsenhor Alves Brás
3.º Aniversário
Ao evocarmos o 3º aniversário da
“Casa Museu - Monsenhor Alves Brás”,
queremos fazer alusão à ordenação do
Pe. Joaquim Alves Brás, ocorrida em 20
de Julho de 1925. De facto, são muitos
os objectos ali expostos que recordam a
sua ordenação sacerdotal e revelam como
ele vivia e amava o sacerdócio.

Entre outros, os meus olhos fixaram-se
naquela “Alva”, prenda que a mãe lhe
ofereceu no dia da ordenação. Saiu-lhe
das mãos de verdadeira artista, confeccionada com todo o amor, entusiasmo,
expectativa e entrega… mas o coração
que ama nada quer para si. Assim fez a
senhora Maria da Conceição Alves, que
olhando o filho como dom de Deus, vê
como privilégio a chamada do Joaquim
ao Sacerdócio. Ao entregar-lhe a “Alva”
pronuncia palavras de convicção, desprendimento e de dádiva, qual testamento que não necessita de Notário, para ser

assumido e respeitado: “filho, agora já
não me pertences, mas pertences à Igreja;
nunca a desgostes, como nunca me desgostaste a mim”. Trata-se de uma peça,
numa composição de linho e renda fina,
trabalhada manualmente, com certeza à
luz da candeia durante o Inverno ou na
hora da sesta, enquanto o calor do estio
não permitia as lides do campo. E o testamento cumpriu-se. Sabemos quanto o
Padre Brás amava o Sacerdócio e a Igreja
e era dócil e exímio às suas orientações:
“Nem à frente, nem atrás, mas a par e
passo com a Igreja”.
Outro objecto que despertou a minha
atenção são as “botas”, totalmente gastas. Sim estas são as botas da sua Missa
Nova. Custaram 50$, muito caras para as
suas parcas economias, não admira que
a elas de vez em quando fizesse referência, dado o seu carácter de austeridade.
Revelam a ousadia do peregrino, que se
põe a caminho na aventura do serviço a
Deus e das almas.
Podemos também ver outros objectos
relacionados com o seu sacerdócio, que
dão um tom e uma ambiência sacerdotal
à Casa Museu. Queremos lançar o desafio
aos leitores do Boletim “Flores sobre a
Terra”, a reservarem algum tempo para
se deslocarem a Casegas. Esta Casa Museu marca, sobretudo, pela simplicidade,
harmonia na arte e originalidade. É um
pequeno oásis a não perder.
Para grupos organizados ou visitantes
que necessitem de alojamento e refeições, convém contactar previamente o
Centro de Cooperação Familiar de Casegas. ccfamiliarcasegas@gmail.com 275
663 130 / 925 299 097.
Maria José de Jesus
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Quero agradecer a Deus por intermédio de Mons. Joaquim Alves Brás as
graças que me concedeu. A primeira foi a
da minha neta passar de ano. A segunda
tinha a minha filha com depressão. Com
muita fé e oração, consegui que tudo
fosse resolvido milagrosamente. Gostava
de publicar no Boletim. Muito obrigada,
continuo a rezar ao Monsenhor todos
os dias e ofereço 25 € para a Causa de
Beatificação.
Luísa da Silva - Lisboa
Ultimamente andava com um problema de saúde que me preocupava muito e
me levava a pensar o pior, mas não queria
preocupar a família e fui guardando para
mim enquanto pude. Então um dia nas
minhas orações, lembrei-me de recorrer
ao Senhor, pedindo-lhe por intercessão do
Seu servo Monsenhor Joaquim Alves Brás
e, se fosse da Sua vontade, a graça de me
dar a notícia que eu tanto desejava para

Oração
Ó Deus Uno e Trino, que destes ao
Vosso servo Joaquim Alves Brás,
sacerdote, a graça de viver o seu
sacerdócio no amor à SS. Trindade
e nas virtudes da Sagrada Família
de Nazaré, tornando-se um apóstolo incansável da família cristã,
dignai-Vos enaltecer o seu testemunho como modelo para toda
a Igreja, para que, à imagem da
comunhão Trinitária, cresça o amor
pelos irmãos mais carenciados e se
multiplique o zelo apostólico pela
santificação das famílias.
Concedei-nos, Senhor, pela intercessão do Vosso servo Joaquim
Alves Brás, a graça que Vos pedimos
segundo a Vossa vontade e para
glória do Vosso nome.
Com aprovação eclesiástica

que eu então me pudesse tranquilizar. Fui
ao médico mas continuei preocupada.
Depois de fazer um exame recebi a boa
notícia, de que não havia nada de grave,
embora tenha de ter alguns cuidados.
Estou agradecida ao Senhor, porque ouviu
e atendeu a minha prece e, por isso, quero
contribuir com 20 € para a Causa da Beatificação de Mons. Joaquim Alves Brás.
A. O. - Aveiro
Venho publicar uma graça concedida
pelo Servo de Deus Mons. Joaquim Alves
Brás, enviando a oferta de 50 € para a
beatificação. Continuo a fazer a Novena
do Servo de Deus Monsenhor Joaquim
Alves Brás, para obter as graças que eu
tanto necessito. Peço o favor de me enviar a Novena para pedir com mais amor
e carinho ao bondoso Servo de Deus
que tanto precisamos dele para todos os
problemas de saúde.
Anónimo – Vila Verde
Sou um homem sem família e por isso
acontece muitas vezes cair em desânimo
e solidão. Mas peço e rezo ao Servo de
Deus Monsenhor Joaquim Alves Brás que
me dê força para me levantar e, graças a
Deus, ele me ajuda a ir em frente. Junto
envio 10 € para a sua Beatificação.
Manuel - Praia de Mira
O relato de todas as graças recebidas
deve ser enviado para a Postulação ou
Vice-Postulação da Causa do Venerável
Servo de Deus Joaquim Alves Brás, devidamente identificadas.
Postulação da Causa
Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
Via Nicolò V, 3 - 00165 ROMA
Tel.0039/06/390901

Vice-Postulação
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 LISBOA - Tel. 213942420
E-mail: mons.alvesbras@netcabo.pt

