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Meu Car o Amigo e Sr.Dr.Duq_ue Vie irA
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Nes te m'lÀ)\., dO a ge v1te fic a às vez es
sem sRb er o que diz er, mas o mai s
razoa vel é dar os par abe ns e gra ças
,a Nos soS enh or pel a sua inf ini ta mis
eric ord ia. Foi uma sur pre sa a sua esti
ma da car ta de 10 do cor ren te pela not icia da gra ve doe nça por que
pas sou . Deus sej a lou vad o que esc apo
u
e pel a sua gra ça em bre ve rec om eça
rà o seu trab alh o de edu cad or.
Par ece que Deus mRnda as mai s pes ada
s cru zes a quem mAis ama e sRbe
sem pre faz er que até o q_ue par ece
mai s mau se tor ne em bem.
Deus Nos so Sen hor S8be o que faz e
nos seu s des ign ios faz tud o
pel o mel hor , mas ' cer tam ent e por que
os nos sos pecacl.os os não mer ece ll7
são sem pre os mel hor es que v~o sof
ren do m~is.
Fic o mu ito agr ade cid o pel o gen ero so
ofe rec ime nto dR sua cas a par a
as fer ias , mas duv ido mu ito de ir
est e ano ; ' qua si tod os os eur ope us
che fes de ser viç os v3.o est e ano a
fer ias e pod eria par ece r que aba ndo
namos ist o. O meu pla no era fic ar
por aqu i -até 196 0 e dep ois ir de vez
.
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Aco ntec e que min ha irm ã. tin ha pro pos
t-o que foss emo s est e a.no aos Esta-~
dos Uni dos , poi s ela tem fer ias est
e ano e pen sei em ir com ela e ain
da
à uÍ tim a hor a pod ere i res olv er- me
. Gos tav a por em de me dem ora r nos
Açores , ela par ece que des eja ria ir ime
diA tam epte par a a Ca lifo rni a.
A's vez es a gen te não sen te cer tas
cou sas , e é o meu cas o qua nto a fe,.f ia ~,pode ser que a pre gui ça
pro pri a da vel hic e me faç a pou co i"1c
lina do
a com eça r a via jar .
Por aqu i VRmos mu ito na mesma. Hou
ve o Ate nta do con tra a vid a
do Jui z Dr• Qua dro s e o ass ass ina to
de um exc ele nte rap az de Lis boa que
era eng enh eiro Agronomo. Dr. Qua dro
s feli zm ent e não fico u inu tili zA do
par a a sua pro fiss ão, mas o out ro
rap az aind a- com me-7\.os de ano de cas
ado foi rea lme nte uma pen a que era
mu ito bom rap az.
Est amo s à esp era do Sr. D. Jos é da
Cos ta Nunes e Sr. Arc ebi spo de Ciz ic
d
que demem che gar na pro xim a Ter ça
F~ira par a a sag raç ão do
Sr. Bis po de
Cabo Ver de, que ternos inte nçã o de
faz er no pro xim o Domingo.
Tem hav ido mu itos ped ido s de pad res
par a a Afr ica , mas act ual me nte
n'.lo hà de mai s.Em tod o o cas o par ece
-me que val e a pen a faz er algu m ·sacri fic io par a aju dar as mis sõe s de
Afr ica .
Ped ind o ao meu Car o Amigo par a apr
ese nta r meus res pei tos os cum prim ento
s
à sua Exm a.E spo sa, sou
Amigo mto . obg do.
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