
São José de Ribamar 14 de Setembro 1875

Meu querido Filho do Coração

Hontem de tarde recebi a tua carta de 10, que muito agradeço, e muito gostei

de todos os detalhes sobre a tua viagem. Parece me que a companhia do Dr. Cunha

Vianna e Senhora não te fez lá o maior comodo, pois impedio-te de ir tomar o teu

banho, e fazer a barba. Entre parenthesis direi que não sabia que tu agora percizavas

de barbeiro, pois sempre costumavas barbear-te a ti, o que é muito mais comodo.

Fez me pena saber que o Palacio de cristal está em tão grande decadencia, e

que se esteja verificando o que tu previas no tal artigo sobre a exposição que eu ainda

lá tenho em Lisbôa e de que muito bem me lembro. É uma pena visto têr-se feito a

despeza, que se deixe arruinar uma couza tão bonita como era o Palacio e os jardins

anexos. Os hoteis do Porto taobem me parece que não tem melhorado, pois o de

Frankfort quando nós lá estivemos no tempo da Exposição não era nada máo. Agora

em quanto a Alfandega, é couza passada em julgado, que é uma grande asneira gastar

tanto dinheiro em um edificio que nunca hade têr uma utilidade correspondente as

suas dimensões. O novo caminho de ferro do Minho é que vejo que está muito bom, e

que acharão o Minho muito bonito. O Marão não te pareceo tão medonho como se

dizia, ainda bem que a Barbara se não assustou com a subida, eu estava tremendo

d’isso. O tal caminho de ferro americano para a Regoa, é que me parece que deve sêr

de grande utilidade, mas para evitar as grandes subidas, devem têr tido que fazer obras

d’arte dispendiozas. Já disse hontem á Barbara que suppunha que farião a sua vizita a

Matheus á volta de Vidago. Tudo quanto me contas prova-me que as ideias que

conservo da caza, quinta e capella, são muito exactas. É bem verdade que parte da

prata e das joias da capella tem ido viajar, mas aquella caza nunca esteve abandonada

por muitos annos a fio. Minha mae esteve lá quazi dois depois da emigração de meu

Pae, e meus irmãos ião lá muitas vezes, e mesmo a Julia lá esteve uma grande

temporada ainda em vida de meu Pae e depois da sua morte então, quazi todos os

annos os seus donos a tem habitado, de maneira que está muito mais confortavel do

que no meu tempo. Os tectos e sobre portas são realmente muito bons, e ha alguns

paineis bonitos que supponho forão trazidos de Roma pelo Sr. Arcediago.
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Antigamente havia trez missas diarias hoje supponho que ha só uma, mas espero que o

Santissimo Sacramento esteja ainda sempre na Capella. O Altar mór soffreo muito

com a queda de um raio que cahio na Capella no anno de 1849 ou 1850; e bom será

que o Conde de Villa Real o arrange como deve sêr. Parece incrivel que eu nunca te

dissesse que o pobre Frei Joaquim tinha morrido. Imagino o espanto do administrador

quando perguntaste pelo pobre velho. Não approvo muito que a Barbara ande em

carro de duas rodas; é uma couza sempre perigoza, e tu não te deves nunca esquecer

que no estádo em que ella está, um susto e uma queda podem têr consequencias

graves. Peço te pois muito que nunca mais te sirvas de semelhante meio de transporte,

antes não faças excursão nenhuma, se não achares outro vehiculo senão n’esse genero.

Amanhã é um dia grande para todos nós, e muito sinto não te poder dár os

parabens de viva voz, nem á Barbara, mas mandarei telegramma. Esperamos de

manhã a Marqueza de Subserra que vem aqui estár trez dias. O Antonio já está bom do

estomago e de um principio de defluxo, e lá foi para Lisbôa, pois elle o que já não

sabe, é estár parado. Hontem vio o Costa, que em confidencia lhe perguntou se tu

ainda tinhas o Pina ao teu serviço, acrescentando, dizem-se couzas tão dezagradaveis

d’esse homem. O Antonio não lhe perguntou o que, e tenho pena, pois sempre é bom

colher informações em certos cazos. Parece-me com tudo que tu deves têr cada vez

mais cuidado com elle. Tu não tens culpa se elle não aceitou a mão que tu lhe davas

para se levantar, e não te deves deixar dár alguma escorregadela por sua culpa.

Em tua caza não havia novidade. Supponho que o Manoel irá amanhã a São

Domingos de Rana. Eu disse-lhe que o melhor era ir no char á bancs a Oeiras e lá

alugar um burro para ir á Quinta. É, me parece, menos dispendioso do que alugar um

cavallo.

A Thereza foi hoje ás Portas da Cruz e volta amanhã, por isso não mando

recados d’ella, mas mando-os da Maria, tanto para ti, como para a Barbara. ADeos

meu querido Filho. Abraço te e á Barbara e sou

Mae e maior amiga

Izabel


