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Monsenhor Alves Brás
Fé viva, manifesta em obras
O Ano da Fé, instituído pelo Santo Padre
Bento XVI, a celebrar no âmbito da Igreja
universal, de Outubro de 2012 a Novembro
de 2013, na comemoração do 50º aniversário da abertura do II Concílio do Vaticano,
pretende ser, na perspectiva do Papa, não
só um tempo privilegiado para aprofundar,
viver e testemunhar a Fé, mas também uma
ocasião propícia para intensificar o testemunho da Caridade.
Efectivamente, a fé sem a caridade fenece, como nos diz a Escritura: “De que
aproveita, irmãos, que alguém diga que
tem fé, se não tiver obras de fé? A fé sem
obras está completamente morta. Mostra-me a tua fé sem obras que eu pelas obras
te mostrarei a minha fé” (Tg 2, 14-18). Sim,
a fé manifesta-se e revigora-se na prática da
caridade. São as boas obras em favor dos
irmãos que autenticam a pureza e a solidez
da fé que professamos, em Igreja. São as
boas obras que promanam da caridade que
atestam e tornam credível a fé que celebramos. Se não acreditais em Mim, acreditai ao
menos nas minhas obras, diz Jesus.
É a fé viva, simples, sólida e esclarecida,
segundo os ensinamentos do Venerável
Servo de Deus, Joaquim Alves Brás, que nos
impele a praticar as obras de misericórdia,
tanto corporais, como espirituais, e que
nos permite reconhecer Cristo no pobre,
no irmão que sofre, no irmão necessitado

da nossa presença, ajuda e solidariedade. É
a fé forte e prática que ilumina e dirige as
nossas relações de uns com os outros, com o
próximo em geral, e nos leva a ver nos acontecimentos a mão caridosa da Providência
que, através dos mesmos acontecimentos,
nos quer levar à realização do nosso último
fim, a gloriosa bem-aventurança. É esta fé
forte e prática que nos capacita a enfrentar
com mais coragem os obstáculos que se
levantam no nosso quotidiano e a procurar
com maior diligência e lucidez as soluções
prováveis para os problemas pessoais e
sociais que nos afectam.
A vida do Pe. Joaquim Alves Brás foi um
contínuo ensinamento e um vivo testemunho de fé, de amor e dedicação à Igreja,
pelo modo como viveu, pelo que ensinou,
e pelas obras que fundou!...
A propósito da vida de fé do Pe. Brás,
escutemos o Postulador da sua Causa de
Canonização, Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
que em Março de 2001, em Roma, assim
falava:
«O caminho da fé do Servo de Deus não
foi imune de dificuldades. Muitas vezes, teve
de se confrontar com o sofrimento, com a
injustiça e com as forças do mal. As dificuldades fizeram parte integrante da sua vida:
deficiência física, precariedade económica,
oposição dos familiares, contrariedades por
parte de colegas e até de bispos. Nem se-

Monsenhor Alves Brás
Fé viva, manifesta em obras
quer foi poupado à calúnia, à desconfiança
e à agressão verbal.
Perante tantos obstáculos, o exemplo da
sua fé impôs-se a todos quantos conheceram de perto o Servo de Deus. Por maiores
que fossem as dificuldades, ele jamais
vacilou, confiando com uma fé “capaz
de transportar montanhas” (Mt 11, 22s),
sabendo esperar pacientemente a hora
de Deus. Tudo aquilo que ele descobria,
como fazendo parte do plano de Deus a
seu respeito, ele procedia com firmeza e
serenidade, procurando ser dócil e não
perder tempo em coisas inúteis.
Foi com grandeza de ânimo e com humildade que ele afrontou as mais críticas
situações. A sua coragem assentava na
sua fé centrada na pessoa de Jesus Cristo
e evoca-nos o exemplo de Paulo: “Sei em
quem acreditei” (2 Tm 1, 12).
Sabemos que era na oração e na peni-
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tência que ele hauria o testemunho da fé
que nos deixou. O exemplo da sua vida
interpela-nos hoje a todos, que não só as
suas filhas espirituais, as Cooperadoras da
Família. Parece-nos ouvi-lo, como Paulo, a
repetir aos nossos ouvidos, invadidos por
tantos outros ruídos sedutores: “Tornai-vos
meus imitadores”, “Permanecei firmes no
Senhor”».
Maria de Fátima Castanheira

“A Fé é tão necessária para a
nossa santificação, como as
fundações para o edifício ou as
raízes para as árvores”.
Mons. Alves Brás

Flores sobre o Crente
“Mulher – grande é tua fé”!
Faça-se como desejas.
E ao cego que n’Ele crê
Jesus diz: “Quero que vejas!”
Deus tem todo o poder
De curar seja o que for
Mas tudo Ele faz depender
Da fé, e intercessor

Consulte on-line o boletim “Flores Sobre a
Terra” em: www.padrealvesbras.com
Pode também inscrever-se on line, no movimento “Apóstolos da Causa”. Consulte o site e
saiba mais acerca da Vida e Obra do Venerável
Pe. Brás, e envie a suas sugestões para mail:
beatificacao@padrealvesbras.com
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A fé viva faz o crente
Quase um ser omnipotente
Suplicante, n’ oração
Quem crê no Servo de Deus
E por ele suplica aos Céus
Pode crer que as “flores virão”
Maria Teofania

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Agradeço a graça que me foi concedida
através de Monsenhor Joaquim Alves
Brás, a quem recorri em situação de grande tristeza e angústia. Os meus desejos
foram realizados. Junto envio 20 e para
ajuda da sua Beatificação. Agradeço que
esta graça seja publicada.
Fátima Marques – Lousada
Como devota de Mons. Alves Brás,
pedi-lhe que a minha filha, de vinte e
sete anos, arranjasse emprego, pois,
não obtia qualquer remuneração pelos
serviços prestados. Rezei com fé ao
Mons. Joaquim Alves que intercedesse
por ela, e passados três dias, essa graça
foi alcançada. Agradecida por tal facto, e
por outros que aconteceram, envio 20 e
para a sua Beatificação. Continuo a rezar
pela Causa do Venerável Servo de Deus
Joaquim Alves Brás. Ele é de facto um
Mensageiro da Sagrada Família de Nazaré! Muito obrigada.
M A S - Fundão
Venho publicar a graça recebida através do Mons. Joaquim Alves Brás. Estou
muito agradecida por ele ter ouvido a
minha prece. No dia em que acabei de
fazer a sua novena obtive uma proposta
de trabalho. Fiquei muito feliz. Peço-lhe
que me ajude a enfrentar a vida, a tirar
o curso de enfermagem e a construir a
minha família.
Susana – Madeira
Envio 10 e para a Beatificação do Monsenhor Joaquim Alves Brás, em agradecimento das graças recebidas. Continuo a
rezar com fé e sei que ele me vai continuar
a ajudar, para que haja sempre, harmonia
na minha família. Agradeço a publicação
no Boletim.
Agradeço a Deus, por intermédio do

Venerável Monsenhor Joaquim Alves Brás,
duas graças que me concedeu. Tenho
muita fé nele, por isso lhe rezo bastante
e envio 30 e para a sua Beatificação.
Maria – Casegas
Envio vinte euros para ajudar a causa de
Beatificação de Monsenhor Joaquim Alves
Brás e agradeço todas as graças que me
têm sido concedidas pela sua intercessão.
Agradeço que me enviem a Novena e gostaria que estas graças fossem publicadas
em “Flores sobre a Terra”.
Teresa – Abrantes
Agradeço do fundo do coração ao Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás,
que intercedeu junto do Pai pela minha
filha, que estava a terminar a licenciatura
com dificuldade. E conseguiu terminar o
curso com boas notas. Envio 40 e para
a causa da sua Beatificação, como lhe
prometi.
Mariana - Almada
Venho desta forma agradecer a Monsenhor Joaquim Alves Brás a graça que
me foi concedida. Pois mal comecei a
Novena foi-me logo concedida. Agradeço
a publicação. Junto envio 20 e para a
Beatificação. Estou muito grata.
Arminda Fernandes - Vila do Conde
À Causa de beatificação de Monsenhor
Joaquim Alves Brás envio 120 e em agradecimento por duas graças recebidas.
Referem-se à obtenção de emprego para
o meu filho e para uma amiga minha.
Estou muito agradecida.
Isabel – Roma
Venho agradecer a Mons. Joaquim
Alves Brás, mais uma graça que recentemente recebi e agradeço a publicação
em Flores sobre a Terra. Rezo a oração
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
todos os dias a Monsenhor, para que
continue a ajudar a minha família e todas
as pessoas que precisam. Envio 50 e para
a Beatificação.
Mª Adelaide F. Costa
Quero agradecer a Mons. Joaquim
Alves Brás, as graças que me tem concedido, pelos meus filhos e meu marido.
Envio 40 e para Monsenhor Joaquim
Alves Brás.
Palmira Rodrigues - Toronto
Agradeço a publicação de uma graça
que recebi, através de Monsenhor Joaquim Alves Brás. Tenho uma neta que
acabou o contrato de trabalho e veio
para casa. Andava muito triste e nada a
conformava. Eu e o meu filho pedimos
com muita fé a Monsenhor Alves Brás
que a ajudasse a arranjar emprego. Enviou
currículos e daí a poucos dias foi chamada
para uma entrevista. Eram muitas concorrentes e sendo ela a última, ficou lá
a trabalhar. Por esta e outras graças que
temos recebido, enviamos 20 e meus e
20 do meu filho. Muito obrigada Monsenhor Alves Brás por seres meu amigo e
da minha família.
Águeda – S. João da Talha
A Monsenhor Joaquim Alves Brás a
quem me sinto muito devedora. Com
imensa gratidão pelo tanto que me tem
protegido e pelas graças recebidas na
minha vida. Pedi-lhe com muita fé e esperança uma grande graça para uma prima,
que muito desejava engravidar. Ao fim
de alguns anos conseguiu. Hoje tem um
lindo casal. Por isso rezo sempre a Monsenhor Joaquim Alves Brás que nos proteja
e nos guarde. Envio a pequena lembrança
de 50 e para a sua beatificação. Espero
que seja em breve. Muito obrigada Monsenhor Joaquim Alves Brás. Porque estás
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junto de Deus, pede pela paz de que tanto
necessitamos. Se for possível, por favor,
enviem-me o livro da Novena
Fátima Oliveira - Famalicão
Depois de uma intervenção cirúrgica,
comecei a sentir-me mal sem perceber
os motivos. Fui sempre piorando e comecei a fazer exames. Entretanto fiz
uma novena a Monsenhor Alves Brás, e
todos os dias lhe rezava, mas continuava
a piorar. Depois de vários exames clínicos,
consultei um especialista em Lisboa que
me mandou imediatamente internar. Ao
fim de dois dias de internamento, piorei
de tal forma que tive consciência de que
a morte se aproximava e na impossibilidade de me confessar, pedi a Deus perdão
e preparei-me para morrer. Apesar do
grande sofrimento, senti uma enorme
paz, pois sabia que tinha muita gente a
rezar por mim a Deus através de Monsenhor Joaquim Alves Brás. Os médicos
e pessoal do Hospital estavam convictos
de que não havia salvação possível, mas
Senhor não quis que a minha vida terminasse ali. Depois de ter passado por uma
etapa muito difícil e dolorosa, hoje estou
aqui e graças a Deus curada deste grave
problema de doença que me atingiu.
Agradeço a Monsenhor Alves Brás esta
grande graça e peço que seja publicada
no Boletim Flores sobre a Terra.
Ana Gomes – Abrantes
Agradeço a graça concedida por
Monsenhor Alves Brás. Num período
conturbado em que o meu filho esteve
desempregado, rezei a Monsenhor Alves
Brás que intercedesse junto do Senhor,
para que o meu filho encontrasse novo
emprego, pois era uma situação  delicada
psicologicamente, para ele e para mim.
Neste momento está a trabalhar há dois
meses. Agradeço a Monsenhor Alves

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Brás, a sua intercessão. E peço a publicação desta graça. Vou enviar em vale
do correio o valor de 30 e para ajudar
no rápido processo da sua beatificação.
Obrigado a Monsenhor Alves Brás.
Luciana – Oeiras
Já pedi várias graças a Monsenhor Alves Brás e tenho sido sempre atendido.
Rezei a novena e pedi-lhe novamente
para que não fosse necessário usar o
pacemaker. Consultado o médico, este
informou-me que para já, não era preciso. Rezei também para que um familiar
que necessitava de trabalhar, pois o meio
de vida que tinha, não lhe dava para se
sustentar, conseguiu emprego a prazo, e
quando estava quase a terminar, graças
ao Servo de Deus, foi renovado por mais
seis meses, beneficiando assim de mais
regalias, principalmente na saúde. Estava
satisfeito no trabalho que iniciou mas,
por razões de saúde mudou para outro
serviço em virtude de não se aguentar
nos turnos nocturnos. Agradeço que
publiquem estas graças. Envio 70 e para
a sua beatificação. Continuo a rezar a
Mons. Brás, por todos os necessitados e
desprotegidos, e mais uma vez agradeço
as graças recebidas.
João - Queluz
Venho humildemente agradecer uma
grande graça que obtive através de Mons.
Joaquim Alves Brás, e como tal, envio 100 e
para a causa da sua beatificação. Fiz esta
novena durante um ano, mas graças a
Deus o meu pedido foi concretizado, tal
qual como eu pedi e precisava. Gostava
que fosse publicado em Flores sobre a
Terra.
Maria – Castelo Branco
Em agradecimento de uma graça recebida através de Monsenhor Joaquim

Alves Brás, a quem recorri. Junto envio
50 euros para a Beatificação e agradeço
a sua publicação. Peço que me enviem
a Novena.
Conceição Campos - Paris
Agradeço uma graça que me foi concedida por intermédio de Mons. Joaquim
Alves Brás. Tinha a minha filha desempregada, e ao rezar, pedindo ao Servo
de Deus ajuda para resolver o problema,
o emprego apareceu. Envio 50 e para a
Beatificação, como prometi. Obrigada
Raquel Maria - Paris
Para a Causa de Mons. Joaquim Alves
Brás, envio 25 e em agradecimento pela
graça que me concedeu, de a minha nora
conseguir emprego. Gostava de publicar
esta graça. Conto sempre com a bênção
de Jesus, através de tão venerável Monsenhor. O meu muito obrigada.
Noémia Dias – Póvoa de Varzim
Mais uma vez venho agradecer a Nosso
Senhor as graças, concedidas por intercessão de Mons. Joaquim Alves Brás. Só
ele nos pode acudir nas nossas grandes
aflições e desordens nas famílias. Que o
Mons. Alves Brás, continue a interceder
a Deus para que a paz reine nos lares.
Muito me preocupo com três criancinhas
que são uns amores. Todos os dias rezo a
Novena e peço ao Senhor que Monsenhor
Brás suba ao altar o mais breve possível.
Junto envio 20 e para a sua beatificação.
Obrigada Mons. Joaquim Alves Brás.
Maria Luísa - Lyon
Escrevo duas letras, e envio 10 e para
ajuda da canonização de Mons. Joaquim
Alves Brás. Fiz esta promessa pela minha
filha mais velha, pois tem andado com
muitas dores de cabeça, e sempre nervosa. Estou muito preocupada com ela.
5

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Que Mons. Joaquim Alves Brás, me ajude
uma vez mais nesta aflição. Peço-lhe com
muita fé e humildade.
Maria do Céu - Vila Real
Venho por este meios agradecer uma
graça que foi concedida ao meu filho
mais novo, por intercessão de Mons.
Alves Brás. O meu filho depois de fazer
a vacinação, teve uma reacção que,
segundo a médica, não é comum nas
crianças. Além de ter tido muita febre
e dor, fez inchaço no braço todo e urticária no local. Durante três dias muito
sofreu, mas eu com muita fé rezei ao
Servo de Deus, e graças a Deus, ao fim
dos três dias começou a melhorar. Tanto
a médica, como as enfermeiras disseram
que nunca tinham visto uma coisa assim.
Graças à intercessão de Monsenhor
Alves Brás o meu filho tem recuperado.
Envio cinco euros para a Beatificação. E
sempre que posso rezo a Novena ou a
Oração e tenho sido sempre atendida,
graças a Deus.
B M - Carnaxide
Venho agradecer a graça ao Senhor
Padre Brás de ajudar a encontrar uns documentos que perdi e voltei a encontrar,
logo que lhe pedi ajuda. Peço que publiquem esta graça, como testemunho, para
Glória de Deus. Junto um cheque de 40 e
para ajuda da causa da sua beatificação.
Obrigada.
Sabina - Aveiro
Mais uma vez venho agradecer as graças que me foram concedidas, através do
meu Santo Protector Monsenhor Joaquim
Alves Brás. Obrigada meu Deus por ouvir
e atender as minhas súplicas. A oração
ao Monsenhor Joaquim Alves Brás está
sempre presente nos momentos bons e
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maus da minha vida. Agradeço a graça
de ter corrido bem a cirurgia a que o
meu filho foi sujeito. Uma operação ao
coração um pouco complicada. Agradeço
também pela minha neta com frequência
Universitária, faltando-lhe duas disciplinas
para acabar o curso, não o pôde acabar,
visto o pai estar desempregado. Há três
anos que procura emprego, não recusando qualquer trabalho. Candidatou-se à
GNR, conseguiu vencer todos os testes,
entre 10.000 candidatos, no final recusaram, visto que usa lentes de contacto.
Depois concorreu à vida militar, foi outra
luta, mas conseguiu com força de ferro
e a ajuda de Monsenhor Joaquim Alves
Brás, meu Santo Protector. Segue um vale
de correio de 10 e, e peço-vos que me
enviem Novena. Obrigada
Adília Nunes - Faro
Venho agradecer a Deus as graças que
me foram concedidas por intermédio de
Mons.Joaquim Alves Brás. Pela minha
filha ter realizado o seu sonho, de constituir família, oxalá que tudo corra bem
até ao final. Tenho muita fé, continuo a
pedir a Deus que me ouça. Por isso envio 100 e conforme o prometido para a
Beatificação do nosso Santo, Monsenhor
Brás. Há cerca de três anos surgiu-me um
problema oncológico, que me tem dado
problemas. De Abril a Junho apareceram-me complicações que com a ajuda de
intercessão do Servo de Deus, Joaquim
Alves Brás, sinto-me muito melhor e por
isso reconhecidamente envio mais 50 e.
Agradeço a publicação destas graças no
Boletim.
Maria - Ovar
Continua na pág. 8

Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
Espiritualidade Eucarística
Ao visitar a “Casa-Museu Monsenhor Alves Brás” damo-nos conta, sem qualquer esforço, que esta casa, onde nasceu Joaquim Alves Brás é um espaço vivo, onde se apreende
facilmente que por detrás de cada objecto ali exposto, há uma história de vida tecida de
alegrias e sofrimentos, de oração e trabalho, de fé
e evangelização, de oblação a Deus e de serviço aos
irmãos. Tal foi a vida do Venerável Servo de Deus,
Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Ao olhar a bela Custódia, que lhe fora oferecida
nas bodas de prata da Obra de Santa Zita, a batina,
o roquete e a capa de asperges, cresce em nós a
memória da sua devoção à Santíssima Eucaristia e
estimula-nos a seguir os seus passos. Por graça de
Deus fui testemunha ocular, pelo que posso testemunhar o aprumo, a devoção e o recolhimento com
que expunha, exactamente nesta Custódia, o Santíssimo Sacramento, aos domingos e quintas-feiras.
Testemunho também os seus silêncios e a palavra
entusiasta, cheia de fé e amor, com que se exprimia.
A Eucaristia era na verdade a pedra angular da fé
do Pe. Brás. Era a sua fé eucarística que polarizava
o dinamismo cristocêntrico da sua existência e o
tornava intrépido no exercício da acção pastoral e
social, que desenvolvia.
Aliás o seu culto de adoração ao Santíssimo Sacramento é manifesto muito antes de
ser sacerdote. A sua vocação sacerdotal
desabrocha, como ele testemunha, nas
longas horas que passava diante do
sacrário da Igreja paroquial de Casegas.
As dificuldades de mobilização provenientes da coxalgia permitiam-lhe dispor
desse tempo e o contacto íntimo com
Jesus Eucarístico, foi-lhe burilando alma
e rasgando novos horizontes para uma
entrega total da sua vida a Deus na Igreja,
para o serviço dos irmãos.
Seremos nós hoje capazes de quebrar
o acelerado ritmo da vida em que embarcamos e entrar numa Igreja, adorar
a Jesus Eucarístico e com Ele dialogar? Se o fizermos, a nossa vida adquire um novo significado. Este diálogo não nos liberta, por certo, das reais dificuldades que enfrentamos,
dos problemas que temos de resolver, mas conferem-lhe um sentido novo, potenciando
a nossa capacidade de encarar a vida com fé e alegria, mesmo no meio da adversidade.
Maria de Fátima Castanheira
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Agradeço a graça que me foi concedida
por Monsenhor Joaquim Alves Brás. E
agradeço a sua publicação. Ofereço 25 e
para a Beatificação e continuo a rezar com
muita fé, pedindo protecção.
Maria Aurora – Porto
Venho agradecer a Mons. Joaquim
Alves Brás as graças concedidas. Peço
ainda uma graça muito grande. Se puderem publiquem no Boletim e enviem-me
a Novena. Continuarei com muita fé a
rezar-lhe todos os dias. Junto envio 10 e
para a sua beatificação. Obrigada.
Deolinda – Vila Real
Agradeço a publicação de uma graça
que recebi através de Mons. Joaquim
Alves Brás a quem recorri. Envio 20 e
para a sua Beatificação e que ele nos
atenda sempre em nossas aflições e pedidos. Continuarei a rezar e a pedir a sua
beatificação.
Maria da Conceição – Amadora

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

Tendo minha esposa, de idade já muito
avançada, sofrido um acidente em casa,
que lhe provocou fortes dores num dos
pés com equimoses daí resultantes,
tendo sido assistida, no Hospital da
região. Não apresentou fracturas, mas
sim forte inflamação e dores. Seguiu o
tratamento que foi indicado, mas as suas
dores foram-se agravando, bem como a
inflamação. Muito preocupados, ela e eu
começamos a novena ao servo de Deus,
Monsenhor Joaquim Alves Brás, confiantes na sua intercessão. Graças a Deus que
melhorou bastante e vai fazendo as suas
pequenas actividades, embora sentindo
os efeitos da queda devido como disse
a sua avançada idade. Muito reconhecidos, vimos exprimir a nossa gratidão
juntando um pequena lembrança, para
ajuda das despesas da beatificação de
Monsenhor Alves Brás, pela graça que
nos foi concedida.
Manuel Vitorino - Avanca
Agradeço muito a Mons. Joaquim Alves
Brás, a graça que me concedeu quando
recorri a ele. Envio 50 e para a Beatificação. Desejo um ano pleno de realizações,
de paz e saúde para todos o que apoiam
a Beatificação de Mons. Alves Brás.
Teresa Domingues - Coimbra
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

