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Lisboa, 9 de Julho de 1873

Minha Querida Maman do meu Coração

Espero que esta a vá encontrar bem e a todos os que ahi se acham. Sahi d’ahi

muito cedo e cheguei bem a Lisboa com os meus companheiros. Na estação encontrei

o Evaristo, a quem dei a carta da Thereza. Trouxe o Luiz e o Antonio até ao Rocio no

carro, e depois fui a casa almoçar. Não encontrei novidade alguma. Todos os criados e

criadas me pediram noticias da Maman. Recebi uma carta da Barbara, que pede

muitos recados para todos e em especial os parabens para o Antonio, pelo dia 8. Aqui

na Moeda não ha novidade. Está tudo em actividade, pois ha muito que fazer. Peço

muitos recados para todos; abraço a Maman e os manos e sou do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé
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Lisboa, 10 de Julho de 1873

Minha Querida Maman do meu Coração,

Começarei ainda esta por dizer que espero que a vá encontrar bem e a todos

os d’ahi. Sahi hoje de caza ás 9 horas da manhã e ainda não tinha chegado o correio.

Hontem jantei com o Antonio de Saldanha e ás 7 ½ horas fui dar uma volta no carro

com o Francisco. Estava a noite magnifica, e um luar esplendido! Voltei para casa

cedo; tomei agua e assucar e fatias ás 10 horas e ás 11 horas estava na cama com tudo

apagado, para não me esquecer da sua recommendação. Hoje levantei-me muito cedo.

O Joaquim foi a Cintra no Larmanjat e foi despedir-se de mim hoje ás 7 horas da

manhã, ficando eu por isso grato á sua attenção. Dei licença ao Francisco para ir

tambem com elle. Estive agora conversando com o engenheiro d’aqui, que já

experimentou o Larmanjat e que desinteressadamente diz que é cousa que não presta.

O pó parece que incommoda immenso. Estive conversando com elle sobre a

collocação do mostrador de horas electrico, no candieiro da Guarda da Moeda,

collocação, que deverá effectuar-se em poucos dias. O apparelho veio muito

imperfeito, quasi bruto, de fóra e tem sido necessario trabalhar muito para o

aproveitar, com bom resultado. É o defeito que eu noto nas descobertas ou invenções

modernas, que, logo que se desce á pratica, apresentam grandes difficuldades no

emprego ou seja pela imperfeição da execução dos apparelhos ou da tradução da idea.

Aqui continua a haver muito que fazer, tanto em moeda como em estampilhas. O

Guarda-portão tem mandado para ahi os jornaes todos os dias. As taes provas ainda

não me vierão á mão. O Manoel foi ao Correio e voltou com a resposta que a carta de

certo foi remettida para o seu destino. O não ter as estampilhas sufficientes não

impediria a sua ida. Aqui no bairro de São Paulo quasi não se pode andar, por estarem

as calçadas levantadas para o assentamento do caminho de ferro americano. Os

omnibus e trens são forçados a seguir o aterro. Fez hontem grande calor. Hoje de

manhã parecia querer chover, mas descobrio o sol e faz muita calma. Os cavallos

doentes estão muito melhor segundo me informaram e vi. Na Annunciada não ha

novidade e todos pedem noticias e recados para Subserra. Dei ordem positiva ao
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Guarda-Portão de que não estou em caza para pessoa alguma. Espero que a Tixi se

tenha portado ahi soffrivelmente e bom seria que o Antonio pensasse em lhe impôr

respeito e medo aqui em Lisbôa, porque é desagradavel viver com quem pensa e diz

mal de nós todos. Para quem está doudo ha tratamento. Cá se anda com a lavagem do

2.º andar da Caza de baixo. De Castello Branco tive hontem noticias, como disse, não

havia novidade. De politica nada sei, ou por outra, sei o que lerão nos Jornaes. Parece

que certa gente quer fazer questão politica da historia do Porto e lançar mão d’ella,

como se fez da questão das Irmãs da Caridade. Não admira, porque, tirados um ou

dois que morreram, o nucleo é o mesmo e o chefe, Loulé, ha de morrer sendo sempre

o mesmo homem, que nunca se emenda e que se tem transformado com os systemas

politicos, mas ficando sempre o mesmo na essencia. Custa a soffrer certa gente que

tem a ambição do poder, para não fazer cousa alguma – é gente, que deve ser

classificada de praga. Mas vou cahindo em má lingua e por isso acabo, pedindo

muitos recados para todos e esperando que me creia seu

Filho Muito Amigo do Coração e Obrigadissimo

Jozé
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Lisboa, 12 de Julho de 1873

Minha Querida Maman do meu Coração,

Para não succeder como hontem estou á banca, agora que são 8 horas da

manhã. Espero que a luva ahi tenha chegado bem. Esqueceu-me dizer hontem que

antes de hontem, á tarde, encontrei, no Rocio, o thio Ponte com a Sr.ª D.ª Joaquina e

as Senhoras Nizas. Parei o carro e como não me podia aproximar do trem, em que se

achavam, mandei o seu trintanario, que ia comigo, saber noticias e percebi que não

havia novidade, apesar das gargalhadas e risos, que ouvi, e com que aquella raça em

geral, costuma acolher tudo e que se indispõe com todos. Depois fui á Igreja do

Sacramento e voltei para caza. Hontem fui á nova Cintra, á noite, com o Francisco

beber um copo de agua. Os cavallos estão menos mal. Os do Antonio ainda não teem

ordem de sahir. O Francisco ia passear hoje de manhã os da Maman. Vierão os limpa-

chaminés e por essa occasião pedio-me Mestre Bernardo que dissesse para ahi, aos

Senhores, que ha necessidade de concertar o forno. A Vicencia tem andado afflicta,

porque, no dia 8 de manhã, o Antonio gordo deu-lhe a chave de um dos quartos do

Antonio; ella metteu a chave dentro de uns lenços, que para ahi forão, e hoje, não

encontrando a chave, deseja que a procurem ahi para, no caso do meu irmão vir a

Lisbôa, a trazer comsigo. Recebi hontem as provas do tal relatorio, mas encontrei com

ellas uma pergunta da qual aguardo a resposta para a comunicar ao impressor. Não me

tenho esquecido da analyse da agua, que deve ficar ensaiada hoje ou na 2.ª feira. O

resultado leval-o-hei á Sr.ª Condessa da Foz. Hontem entreguei ao Antonio de Serpa

um exemplar, encadernado, com as armas reaes por fora, da Estatistica da Moeda

cunhada desde 1755 até 1871. Parece-me que gostou. No corredor, á sahida, do

gabinete, encontrei o Corvo e o Mendes Leal, que não sabia aqui em Lisboa, e o que

me fez crer que Portugal, seguindo o exemplo de outras nações; retirou o nosso

representante em Madrid. Faço remetter hoje a Revolução de hontem para verem o

artigo de fundo.

(Reservado)

Agora vamos ao negocio serio da caza. Direi que nada posso decidir, porque

não posso fallar á Barbara n’isso. Já lhe mandei dizer, e até lhe mostrei, a casa para
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que tencionava ir habitar; disse-lhe que no caso de ser pouco bôa, ou inferior ao que

fosse possivel termos mais tarde, a todo o tempo seria occasião para melhorar, e esta

idea foi bem recebida. Não me tem dito até hoje ao certo qual a fortuna que herdou

dos Pais e sómente me tem dado a entender que poderemos viver sem incommodos

por falta de dinheiro. Em relação á Sr.ª Marqueza agradeço ostensivamente a

lembrança, mas no fundo da minha consciencia não quero vêr n’ella o effeito de me

obsequiar, unicamente, mas o effeito de pensar sobre a despesa da renda e sobre o

ridiculo de ter uma casa de estado para os creados. Digo sempre o que penso, e hoje

não posso adiantar mais. Em quanto aos outros entenderem que ficaria ou poderia eu

ficar mais bem alojado pouco me importa, porque cada um sabe de si, e eu não

tenciono ter a casa á mostra para todos, além do que apego-me a uma idea, que é a

expressão da verdade, que é a incerteza sobre o meu futuro modo de viver e até sobre

a terra, em que permanecerei mais tempo, porque a Barbara, no fundo, não lhe agrada

muito a idea de viver sempre em Lisboa e, tiradas algumas relações de amisade, deseja

não ir a bailes nem viver em certa roda e em certo tom, de que conhece os perigos e o

nada. Peço muitos recados para todos e sou do Coração seu Filho Muito Amigo e

Obrigadissimo

Jozé

Amanhã não vou ahi. Talvez, se a Maman se demorar, vá um dos dias de

semana. Adeos.
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Lisboa, 13 de Julho de 1873,

Minha Querida Maman do meu Coração

Acabo de ler a sua carta de 12, que muito agradeço, e muito estimo saber que

estavam todos bem. Eu estou no meu quarto, rodeado de papelada, com immenso que

fazer, mas não quero deixar de escrever, para dizer que não ha aqui novidade. Já tenho

prompto o presente para o Antonio, que é uma bengala forte, que se arma em cadeira

muito commoda, e que lembra o modo, por que elle disse desejaria tirar o seu retrato.

Se tivesse ahi ido levava-a comigo, mas assim entrego-lh’a amanhã. Vi o que me diz

do doido e, entre nós, receio que certa gente má, de que talvez seja a gente o tal

companheiro, queira lançar mão d’elle para nos atormentar. Eu na Moeda já dei ordem

para o não deixarem entrar, porque ia lá e começava a gritar e a dar descomposturas,

por lhe tirarem a filha. Pensei no caso e ocorre-me que talvez seja preferivel que a

filha, que está nas Portas da Cruz, vá ella mesma, acompanhada por alguem, contar o

caso ao Cau e pedir-lhe que faça recolher o Pai ao Hospital de Rilhafolles e cessar o

escandalo e inquietação, que está produzindo. Espero que aponte esta idea á Thereza.

Hontem á noite fui vêr a thia Marianna, que encontrei só com a neta e que me disse

estar melhor. O genro e filha tinhão ido para a Charneca e vão esta semana para a

Conceição, regressando a thia para a Freiria. Parece-me que já hontem disse que o

João Ferrão ainda está em Lisboa. A Vicencia já encontrou entre dous lenços a chave,

a que hontem me referi. Tive hoje uma carta do Dr. Brandão que nos previne,

confidencialmente, do seguinte:

Dentro da Herdade da Vendinha de Cima, que pertencia ao Papa, e que hoje

é de um de nós, ha um Ferregial de que um de nós é Senhorio Directo e um 3.º

emphiteuta. O Emphiteuta pretende vender o seu dominio util por 300 ou 400$000

reis, mas antes de realisar a venda, tem obrigação de o offerecer ao Senhorio, nos

termos e para os effeitos do art.º 1678 do Codigo Civil Portuguez, isto é, para o

Senhorio ficar com o praso tanto por tanto, visto que aquelle artigo dá ao Senhorio

direito de preferencia a qualquer outro comprador, ou para o Senhorio consentir na

alienação pelo preço ajustado, recebendo o respectivo laudemio, se o praso for

anterior á publicação do Codigo Civil. Sabe-se que o proprio rendeiro da Herdade da
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Vendinha dá pelo praso referido mais 150$000 rs do que o preço, por que estiver

contractado, obrigando-se além d’isso a pagar duas sizas – uma da compra feita pelo

Senhorio, se este preferir usar do direito de opção; outra da venda que o Senhorio fizer

ao rendeiro da vendinha, recebendo mais 150$000 rs do que o Senhorio deo por elle.

De modo que preferindo o Senhorio ficar com o praso, que está dentro da Herdade da

Vendinha; em 1.º lugar fica com a herdade livre e desembaraçada e com muito mais

valor e rendimento; em 2.º logar evita um mao visinho; em 3.º logar pode vendel-o

logo ou quando quizer ao rendeiro da Vendinha, recebendo mais cento e cincuenta mil

reis, do que dispender na compra, e em 4.º logar evita um conluio entre o emphiteuta e

o comprador com relação ao preço da compra, para se livrarem de pagarem ao

Senhorio maior laudemio, do que pagarião, se o praso fosse vendido pelo seu justo

valor, ou áquelle a quem mais desse.

É a informação que tenho, e agora direi que como não tenho a copia da

escriptura de partilhas, não sei se a Vendinha pertence a mim ou não; 2.º que é incrivel

que o tal Sebastião não tenha dado conhecimento d’isso para cá ou o Costa a nós, se o

sabe; 3.º que ignoro se o Antonio era sabedor d’isso e se, como administrador da

massa, deu licença para a venda ou não, do que resulta que estou sem saber o que

devo fazer e espero que a Maman, tomando conhecimento do negocio, se o praso é

meu, escreva ao Francisco Lopes, Sebastião e Costa dizendo que deseja saber

promptamente o que ha. Com as respostas poderemos fazer o nosso juizo e depois vêr

se valerá a pena fazer um sacrificio para a opção. Parece-me que não haverá remedio

se não fazer em relação ao que me pertence o que fiz em relação á Administração da

Casa da Moeda, pois vejo que os empregados Costa e Sebastião estão velhos e não

teem zelo de qualidade alguma. Desculpe a massada e creia-me sempre do Coração

seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé

P.S.

Peço recados para todos. O negocio do Castelar descobrio-se e manifestou o

desejo de querer a união Iberica. A Revolução de hoje dá-lhe uma descompostura,

bem merecida. Adeos.
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Lisboa, 14 de Julho, 1873

Minha Querida Maman do meu Coração

Hoje de manhã destaquei a caleche, com o Francisco e o trintanario, e o

Manoel para o caminho de ferro e ás 9 ½ horas da manhã chegou o Antonio á

Annunciada, dizendo-me que a Thereza tinha ficado no collegio. Deu-me boas novas

da Maman, disse-me que o tal foro, em que hontem fallei, lhe pertence e que ia tratar

hoje d’esse negocio e perguntou-me se se podia jantar ás 4 ½ horas. Dei-lhe a bengala:

elle parecia impressionado com a idea de mudança ministerial, mas aqui em Lisboa

nada consta, a não ser o que publicam os jornaes sobre querer sahir o Avelino. O

Antonio seguio para a cocheira ou cavallariça e eu fui ao quarto apromptar-me para

sahir. No caminho para aqui encontrei o tal doido, que tem a filha nas Portas da Cruz;

começou-me com uma historia muito longa sobre uma demanda e eu dei-lhe de mão.

Hontem jantei ás 3 horas com o Antonio de Saldanha. De tarde fui ao Campo Grande

e encontrei ao pé do Instituto Agricola o thio Ponte, a thia e duas senhoras adiante,

uma das quaes me pareceu D. Constança. Ouvi que o Alexandre vae tourear ao Porto.

Encontrei-o o outro dia, não me agradeceu a carta se não depois de eu lhe fallar n’isso

o que fiz para saber o que deveria dizer ao tal Lente, quando o encontrasse, e no fim

de contas fiquei na mesma, porque não contou o que fez, se entregou a carta, se a

mandou, se fallou com o homem. Não torno a cahir n’outra. Hoje está o dia bastante

quente e julgo que ahi tambem se sentirá, apesar da elevação, a que se encontra a caza.

Tenho tido hoje bastante, que fazer aqui, o que é quasi chronico. Ha um jornal, Trinta

Diabos, que no numero do outro Domingo promettia fallar na Casa da Moeda, de

Saldanha e Quejandos. Hontem publicou-se mas limita-se a dizer que Pasia e Clavore

se amofinavam com a promessa feita. Faço tenção de deitar ao desprezo, pois julgo

que é cousa devida a quem quer extorquir dinheiro. Já o anno passado se deu o mesmo

com um outro meu empregado, a quem escreveram cartas anonymas, pedindo dinheiro

e indicando o local, a que poderia ser levado. Tomára que houvesse lei que obrigasse a

ser assignado tudo quanto se publica nos jornaes. Não se poderia classificar essa lei de

pêa á liberdade de imprensa, mas de moralisadora. Fui interrompido pelo homem da

fabrica da Louzã, ao qual foi adjudicado o fornecimento do papel sellado. Disse-lhe
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que nada tinha que agradecer, porque eu tinha dado as minhas informações sempre

com imparcialidade. Vae para as trez horas e por isso acabo esta pedindo recados para

todos e que me crêa seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé
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Lisboa, 15 de Julho, 1873

Minha Querida Maman do meu Coração

Hontem de tarde vi a Thereza, quando ella chegou do Collegio. Jantámos ás

4 ½ horas e ás 6 ½ horas fomos os três, de caleche, até Belem. Vim logo para caza e

pouco depois esteve no meu quarto o Luiz Candido, que pouco se demorou, e que tem

no peito a mesma oppressão, que sentia o Antonio criado, antes de levar os causticos.

Depois estive a lêr as cartas da Mme Vigée Leblanc, que nunca tinha lido e que são

muito interessantes. Hoje de manhã a Thereza sahio muito cedo. Com ella e com o

Antonio fallei sobre a caza, mas o receio é metter-me em cavallarias altas e depois

ver-me afflicto, com falta de dinheiro, e obrigado a andar para traz em logar de andar

para diante. Achava mais razoavel o primeiro plano, tanto mais quanto o Antonio me

disse que a Sr.ª Marqueza não sabe onde ha de pôr os moveis. Em fim vamos a vêr o

que a Maman me diz. Peço-lhe que não se esqueça de me responder ao bilhete do

impressor, Costa. A analyse está feita, a agua tem lithina e pode mandal-o dizer á Sr.ª

Condessa da Foz, pedindo desculpa da demora, motivada pelo muito, que eu sempre

tenho que fazer. A Thereza acha aqui muito menos calor do que em Subserra, e

hontem á tarde quasi achou frio. Está um dia lindo. As noticias de Hespanha são

horriveis e lá estão os taes communistas francezes, que o Thiers poupou não sei para

que. Todos os dias me regozijo com a queda do tal meio, e espero que ainda em vida

experimente o desprezo, que merece a causa da communa em Pariz. Eu gente egoista,

que trata só de engrandecer a si, detesto-a, e n’esse caso está o Thiers, cujos actos só

se podem desculpar pelo facto de talvez a Providencia se ter querido servir d’elle

como instigador ou favorecedor do mal. Do Castello-Branco tenho tido boas noticias.

As partilhas vão caminhando e só para escrever estão dois empregados sob as ordens

do Brandão. O Matta e Silva foi por Hespanha e é de esperar que esteja de volta

qualquer dia, sem ter ido á Allemanha. Os Jornaes disseram que elle levára um briche,

mas dizem-me que nem briche era, que era uma peça de saragoça, por ser mais

nacional e mais portuguez. Cada um tem a sua mania. Em caza não ha novidade. Peço

muitos recados para todos e sou do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé
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Lisboa, 16 de Julho, 1873

Minha Querida Maman do meu Coração

Recebi hontem a sua cartinha, que muito e muito agradeço. A Thereza e o

Antonio vão bem. Tive boas noticias da Barbara, que ainda hontem fallava na nossa

futura casinha, o que prova que não deseja grandes installações. Hoje não posso ser

mais extenso. A estatistica tem agradado. Ouvi que Penafiel está assinado. Adeos. Sou

do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé
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Lisboa, 17 de Julho, 1873

Minha Querida Maman do meu Coração

Espero que esta a vá encontrar bem e a todos os que ahi se achão. Na

Annunciada não ha novidade a não ser que a rapariga dos quartos está pouco bem de

saúde. Foi hontem vista pelo Silva, que receitou e ficou em voltar amanhã 6.ª feira.

O Antonio está bom assim como a Thereza. Veio hontem nos jornaes o aviso da

venda dos cavallos do Antonio, mas julgo que não appareceu ainda comprador.

Torno a pedir resposta á pergunta do Costa, impressor, que está muito afflicto, por

ter o trabalho parado, e o typo preso. Antes de hontem tive reunião da direcção da

Associação Agricola. Appareceu o Street, que tem estado em Cintra, entregue a

tomar ar, despedido do Mundo a ponto de nem saber da quebra do Cruz. Hoje ha

Touros. Hoje de manhã recebi um papel muito pouco limpo do Alexandre Pinto,

pedindo o fato, de que se servio no dia dos annos da Maman. Respondi ao José

Antonio que o procurasse no Guarda Portão e peço á Maman o favor de perguntar ao

Antonio se effectivamente elle o deu, em tempo, ao Guarda Portão ou não. Da

Tascoa nada sei, mas julgo que não ha novidade, porque um dos trintanarios vio

hontem o thio Ponte em Lisboa. Hontem houve festa no Carmo e hoje de manhã lá

estava o Sagrado Lausperenne. Ha touros hoje. Eu fui de manhã cedo, erão 5 horas,

tomar um banho a Rilhafolles. Fui hontem á tarde visitar o Manoel Correia, a quem

deixei bilhete, porque, apezar de não estar de semana, preferio ficar em Cintra a vir

habitar nos Mariannos no meio de tristezas. Estive com o Monsenhor e com o José

ou Manoel Gonçalves. As noticias de Hespanha são sempre más. Tenho dado para a

despeza da caza só 5$000 reis por dia, para o Bernardo se approximar, o mais

possivel, d’essa cifra e de facto pouco a tem excedido, do que resultará economia

para o fim do mez. Com o preço, porque está tudo, não é possivel ter caza aberta de

comida e bebida para toda a familia, a toda a hora, assim como tambem julgo

preferivel ter menos criados, bem pagos mas bem trabalhadinhos, porque se faz

economia grande na comida. Desculpe fazer estas considerações, que me vierão não

sei como.
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Peço muitos recados para todos e sou do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé

P.S. Peço o favor de dizer á Sr.ª Condessa de Rio Maior, D. Maria, que hoje

começou a trabalhar aqui o rapaz protegido pela filha do Teixeira e por Sua Ex.ª.

Mais indisposto fica comigo D. Joaquim, por causa do seu protegido, João. Adeos.
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Lisboa, 18 de Julho, 1873

Minha Querida Maman do meu Coração

Principiarei por pedir desculpas da má letra, com que tenho escripto os dias

passados, o que é devido talvez á pressa. Meus Irmãos estão bem. Julgo que o Antonio

para ahi vae hoje. A Thereza vae comigo amanhã á noite, indo eu disposto a soffrer

bello calor no Domingo. Esteve hontem na Annunciada a Thereza Ponte e parece que

o thio não tem estado muito bem, apesar de andar constantemente de um lado para o

outro. Eu hontem á noite fui com o Francisco até á Porcalhota, mas havia muito vento.

A Thereza ficou em caza e hoje janta no collegio, pois creio que quer lá ajustar as

contas. Disse-me a Vicencia que a rapariga dos quartos tem estado talvez um pouco

melhor. Nos mais não ha novidade a não ser que continua a toce immensa do João,

jardineiro. O gado está por um preço excessivo e d’aqui resulta o receio, que tenho, de

que o Antonio, vendida a parelha, encontre grande difficuldade em arranjar outra a

não ser por grande preço, além do que o mal está no trem, que é pesadissimo e que ha

de dar cabo de quantos cavallos tiver. O systema inglez é o preferivel: excesso de

força sempre, e por tanto cavallos grandes para trens relativamente leves. Tudo o que

não for isso é erro e até barbaridade, porque o serviço dos animaes torna-se em

tormento constante. Digo isto tudo para dizer que no caso do Antonio desfazia-me do

coupé, arranjava um muito leve e conservava os cavallos. Já emendei as provas e

mandei-as ao impressor. A pergunta era se se devia ou não incluir o Mappa de Aveiro,

pergunta feita n’um pedaço de papel, que inclui na minha carta. Já escrevi á Sr.ª

Condessa da Foz. Está hoje calor, mas faz muito vento. Hoje vencia-se a letra no

Banco Ultramarino. Já escrevi á Barbara sobre a caza, dizendo-lhe que me parecia que

tambem ficava, a final, com o 1.º Andar. Se as finanças não comportarem o excesso de

despeza, mudo-me no fim de seis mezes, para qualquer parte. O que eu não quero é

criar dividas e hei de resistir, quanto me for possivel, a ser levado a fazel-as. Peço

muitos recados para todos e sou do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé
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Lisboa, 27 de Julho, 1873

Minha Querida Maman do meu Coração,

Agora que são 11 horas da manhã e que acabava de chegar a caza, da Missa

das 11 horas, em São Nicoláo, foi-me entregue a sua carta de 26, que li, que muito

agradeço e que me veio provar que não leva a mal o eu não ter ahi ido hoje. Ainda

bem, porque o ter ficado em Lisboa rendeu-me uma descompustura do Antonio,

acompanhada de palavras fortes e até pouco usadas. Elle está no seu direito de

approvar ou reprovar os meus actos, mas sempre faz pena vel-o dizer cousas fortes,

principalmente diante dos criados, porque, embora eu nunca responda, não me é

possivel destruir completamente o máo effeito que isso produz. Mas isso está passado

e vamos então a outro assumpto. Tive noticias de Castello Branco e não havia lá

novidade. Estava adoentado o cocheiro, o que é máo, porque d’ahi resulta embaraço

para os passeios fora da cidade. Appareceu um manifesto da Associação dos

trabalhadores, de Lisboa ou Portugal, declarando que os horrores, passados em

Hespanha, teem sido descriptos com letras mais carregadas do que a verdade pedia e

declarando que esses horrores não são devidos á Internaccional. Com o que se passa lá

fora nada tenho directamente, mas o caso grave é que a declaração vem assignada por

um operario ou empregado da Moeda, e isso é negocio mais grave e que tem chamado

muita attenção. Não posso adiantar mais agora sobre este ponto, mas basta elle para

dar algum cuidado, dando-se a circumstancia, se é verdade, de que ha um homem rico

em Alcantara que tem comprado espingardas a ponto de haver talvez mais de mil

operarios armados. Creio que se soube isto pela venda de arma, feita por pessoa a

quem fora distribuida e que precisava de dinheiro, do que resultou ir ser offerecida ao

tal individuo, que a comprára em primeira mão e que se deu a conhecer zangado com

a venda. Não sei se isto tudo é certo ou não, mas é o que corre e julgo que não se faz

d’isso grande mysterio, porque veio ter aos meus ouvidos, como poderá ir ter aos de

outras pessoas. Parece tambem que acabou um jornal pessimo que havia agora em

Lisboa, ou que se ia publicar, sendo tudo posto em venda (a ella se referia um

annuncio que veio ha dias nos jornaes da venda de um prelo, etc.) e indo o redactor

para os Estados Unidos. Foi o que tambem ouvi contar hontem. No Jornal do
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Commercio de hoje saiu uma correspondencia indicando que a despeza da Lanterna

era fuga pela redacção (ou gente da) da nação (jornal). Em todo o caso já a Maman vê

que foi bom haver a parada, porque sempre impõe a força armada, principalmente aos

nossos revolucionarios. Tambem d’aqui se deixa vêr que effectivamente não é bom a

gente, no tempo presente, afastar-se para longe do que tem ou do sitio onde persiste

habitualmente, a não ser tendo procurado pôr tudo em segurança. É melhor não contar

nada do que deixo escripto e até rasgar a carta. Em relação ao Antonio de Saldanha

não estou muito contente, porque tenho notado que não faz diligencias para caminhar

e sem isso não posso eu para o futuro puxar por elle. É bom ser exacto nas horas, mas

não basta isso. A verdade é que lhe falta le feu sacré du travail e a prova está em que

tendo eu dado ordem para se fazerem trabalhos extraordinarios em parte da officina

d’elle, convidando-se os operarios que se quizessem prestar a isso, e digo convidando-

se por não ser necessario fazer trabalhar todos, e mediante uma retribuição, dos

convidados recusou trabalhar o Antonio de Saldanha. O Lallemont depois da sua

recusa, bem como o Chefe da officina, disserão-lhe que fosse ter comigo. Entrou no

gabinete disse-me o que se tinha passado e acrescentou – “Não preciso, não acha?”

Para ser sempre imparcial nada lhe respondi, e disse-lhe simplesmente que não o

podia obrigar, visto o trabalho não ser geral, mas interiormente fiquei afflicto, porque

vejo que elle, em relação ao seu futuro não pensa bem, ou por outra descansa sómente

ou conta sómente com a Annunciada, e este é o resultado das minhas pregações e das

do Lallemont!!! Tenho tido um inimigo contra essas pregações, ou antes muitos: As

ideas da Mãe, que lê pela mesma cartilha; a indole do rapaz que é molle; a experiencia

do modo de vida do Pai, e as vindas repetidas e assiduas á Annunciada, acompanhadas

de um ou outro dito em contrario ás minhas pregações, que teem sido alcunhadas, ás

claras, por meu Irmão de exquisitices. Digo isto porque, a todo o tempo que me

accusem de não puxar por elle, podendo a Maman e os empregados da Moeda attestar

que fiz por elle o que podia fazer em consciencia e com o fim unico de lhe ser util.

Injustiças a seu favor nunca as farei. De tarde, como elle não sabia nem sabe o meu

modo de pensar a respeito do seu procedimento, tornou-me a dizer que a dizer a

verdade “não precisava, e que tinha sido melhor ir outro, que precisava mais do que

elle”, mas a verdadeira razão não é essa, porque se o fora tel-a-hia dito logo e teria ido

ter comigo pedir-me que fizesse trabalhar outro em lugar d’elle. Isto tudo fica entre
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nós e é mais um motivo para esta ser rasgada, e nada direi, aqui em caza, porque desde

que se deu um caso desgraçado, em que eu fui logrado, e do qual fiquei livre em parte

pelo trabalho do Antonio, meu Irmão, este entendeu que em certos assumptos a minha

voz não tem auctoridade! Tem esse sido o meu maior castigo e d’ahi tem resultado o

eu não emittir opinião alguma em casa sobre muita cousa, que ouço e vejo. É o meio

de evitar questões. Depois de tudo isto não me julgue triste, nem afflicto, porque a

verdade é que tenho a consciencia socegada, e se escrevi tanto foi para lhe provar que

eu não deixo de prestar a attenção ás cousas e de as avaliar cá no meu pensamento. Da

Freiria nada tenho sabido. Julgo que forão hontem os annos da thia Julia. Peço muitos

recados para todos e sou do Coração seu filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé

P.S. Tudo isto fica para nós e esta rasgada.
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