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Paço Patriarcal, Cidade de Goa 

India Portuguesa, 20/5/56 
Meu Caro Amigo e Sr.Dr.Duq_ue VieirA 

Neste m'lÀ)\., dO a gev1te fica às vezes sem sRber o que dizer, mas o mais razoavel é dar os parabens e graças ,a NossoSenhor pela sua infinita misericordia. Foi uma surpresa a sua estimada carta de 10 do corrente pela noticia da grave doença por que passou. Deus seja louvado que escapou e pela sua graça em breve recomeçarà o seu trabalho de educador. Parece que Deus mRnda as mais pesadas cruzes a quem mAis ama e sRbe sempre fazer que até o q_ue parece mais mau se torne em bem. 
Deus Nosso Senhor S8be o que faz e nos seus designios faz tudo pelo melhor, mas ' certamente porque os nossos pecacl.os os não merecell7 são sempre os melhores que v~o sofrendo m~is. ! Fico muito agradecido pelo generoso oferecimento dR sua casa para as ferias, mas duvido muito de ir este ano; ' quasi todos os europeus chefes de serviços v3.o este ano a ferias e poderia parecer que abandonamos isto. O meu plano era ficar por aqui -até 1960 e depois ir de vez. / Acontece que minha irmã. tinha propost-o que fossemos este a.no aos Esta-~ dos Unidos, pois ela tem ferias este ano e pensei em ir com ela e ainda à uÍ tima hora poderei resolver-me. Gostava porem de me demorar nos Açores, ela parece que desejaria ir imediAtamepte para a California. A's vezes a gente não sente certas cousas, e é o meu caso quanto a fe,.f ia ~,pode ser que a preguiça propria da velhice me faça pouco i"1clinado a começar a viajar. 

Por aqui VRmos muito na mesma. Houve o Atentado contra a vida do Juiz Dr•Quadros e o assassinato de um excelente rapaz de Lisboa que era engenheiro Agronomo. Dr. Quadros felizmente não ficou inutilizAdo para a sua profissão, mas o outro rapaz ainda- com me-7\.os de ano de casado foi realmente uma pena que era muito bom rapaz. 
Estamos à espera do Sr.D. José da Costa Nunes e Sr.Arcebispo de Cizicd que demem chegar na proxima Terça F~ira para a sagração do Sr. Bispo de Cabo Verde, que ternos intenção de fazer no proximo Domingo. Tem havido muitos pedidos de padres para a Africa, mas actualmente n'.lo hà de mais.Em todo o caso parece-me que vale a pena fazer algum ·sacrificio para ajudar as missões de Africa. 
Pedindo ao meu Caro Amigo para apresentar meus respeitosos cumprimentos à sua Exma.Esposa, sou Amigo mto. obgdo. 
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