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·Bishop'a House, Fort Cochin , s. India 

28 de Marco de 1950 

14eu Caro Amigo e Sr. Dr. Dtu1ue Vieira 

Muito obrigado pela sua estimada carta de 21 do corrente e pelo favor de 
ter remetido a copia do oficio do Sr. Dr. Jose Lopes Dias referente a pre 
tensao de minha ir.ma Rosa. Deus Nosso senhor ponha a virtude em tudo isso. 
Muito obrigado por todo esse incomodo no meio de tanto trabalho que ja o 
assoberba. 

Por aqui t811bem a maior parto das escolas Gstao na faina dos exames, que 
sao escritos mas os resultados soserao sabidos la para outubro, o que e 
muito inconveniente, poia os reprovados ao entao saberao se tem ou nao 
de repetir 08 exames ou repetir os estudos. No ano passado houve muita tra 
palhada por terem conseguido~' obter os pontos doa exames, mas por em quanto 
este ano parece que tem mantido mais · segredo • 

Parece certo que ao partirei de ca no 28 de Abril de avi ao, mas segundo 
dizem a viagem duaa apenas um dia de modo que no dia seginte estarei em Ro -
ma se Deus quizer. 

Tiveuos a semana passadaá uma serie de licoea sobre Accao Catolica 
para padres das diferentes dioceses do Malabar, foi organizada sob a minha 
direccao mas havia varies conterentaa com alguma pratica de Accao catolica. 
Nao era muita experiencia, pois a nao aor ua padre 1t.aliano que tora de Ju .. 
ventuda catolica Italiana antes de entrar na Companhia de Jesus& parece que 
eu era o detentor de mais experiencia. 

Emtim vamos aver se tazem if alguma gousa que Ja nao e sem tempo. 

Desejando a si e sua Exma. Familia as melhore testas de Pascoa, 
e pedindo o favor de apresentar meus sinceros agrallecimentoa ao sr. Dr. Lopes 
Biaa, me subscrevo Amigo muito obrigado 
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