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Paço Patriarcal, Cidade de Goa 
India Portugue a, .7/9/56 

Caro A:aligo e Exmo. Sr.Dr. Duque Vieira 
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Muito estimei a su cartinh de 7~VIII por m dar a oerteza das 
suas melhor.as que vejo confirmadas por um artigo na t,tF.tame.•, o qua.1 ·,. ..... • -· • 
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prOV$~el ent é resulta.do da ·· e:icperl.ênciâ. pessoal de ~e ir res ableeen-. do," 'e 
0 te'nho a . certeza d que 'cle'presáa voltarà à sua actividade ,,habitusl. ' _,. - ~ 

... ,l o' facto ~ que se y-ai env.elhe'eendô., e se ó. nosso amor proprio., nllo- ·nos 
consente reconhece-lo quando olhamos para ncSs, somos obrigados ,a, adm1-ti-J.o qu~do vemos os rapazinhos eleva.dos a cargos tão elevadoe. · Fui ~e facto convidado para a sagração do novo bispo. e eria muito gosto em assistir, aa.s o egoismo de vélho não o consente. 

'Estou à ~eira da lieenç graciosa ê indo à Metropole tinha de a gozar 
no inverno, não tendo lugar fixo, nem tencionando demorar-me muito em 
cada lugar teria de viajar o que no inverno n~o é agradavel. 

Por isso contento-me em assistir em espírito. 
Graças a Deus na questão de Goa, tivemos cabeça , coração e tam

bem execução. Sem duvida Salaz2r tem dado um e~emplo de serenidade 
e sabedoria que não são comuns em estadistas do nosso tempo. O Minis
tro dos extrangeiros, parece-me que foi admiravel, e aqui o üovernador 
foi o homem providencial. Até aqui somos vitoriosos, mas continua a cam
panha nos moldes comunistas, como em todos os outros pontos de tensão. 
O nosso não é o pior. Comparando com Coreia, Indochina, Egito e o res
to ainda assim tem ido muito bem, e tem resultado um sem numero de li
ções que naturalmente serão aproveitadas. Até a traiQão de alguns europeus entre os quais creio que uia sargento, de'f'e dar-nos um lição de humildade a respeito -dos povos de outras raças que formam Portugal. No fim tenciono sair daqui na Primavera, passar por Lisb~a, Açore~ e 
uma volta pelos Estados Unidos a ver irmãos e amigos. . ., 

Ainda coo respe_ito ao Dr. José PedrO, ereio- que é um cae..o de sorte,. · 
pois com a carga que lhe tinham dei.tado para cima vi ?~ Aç0res ~ ele não 
seri~ capaz de resistir llUi to . tempo·; assim vai para lugar . ande possa . . . 
aprove:! tar racionalmente as fac11ldades que Deus lhe deu. : .. ... . ' ~ 

: - . . . Meu C~ro . sr.:pr •. Faça o favor de apresent~r meus respeitosos cumprimen-tos à sua Exi:aa. Esposa ê aos seus filhos e creia -me seu a.migo e admi
rador. Com a ben9ão episcopal e promessa de _oraçe5es a S. Franetseo Xavier 
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