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Caldas da Rainha, 12 de Julho, 1874

Minha Querida Maman do meu Coração

Aqui chegámos hontem, perto das 3 ½ horas da tarde, tendo feito uma

jornada boa, porque o tempo está muito fresco. No caminho de ferro encontrámo-nos

com o Luiz Berquó e depois com o Visconde d’Asseca. Este disse-me que desistiu do

arrendamento, que tinha proposto ao Antonio. No Carregado mettemo-nos n’uma

caleche muito boa. Entre o Carregado e o Cercal largou o eixo uma das rodas

trazeiras, mas não houve perigo, nem susto e conseguimos chegar ao Cercal perto da

12 horas do dia. No Cercal comemos, o que já tinhamos feito tambem na carruagem,

pois traziamos uma lata com provisões. A estrada era toda minha conhecida, mas está

mudado o aspecto da parte do paiz, por onde ella se estende, porque grande parte do

que era terreno inculto está transformado em bellas vinhas. Vimos milhares e milhares

de pés de vinha. A casa é boa, bem situada e tem um quarto com cama, que não serve,

e um sotão, para onde pode ir dormir Dona Leonor, ficando tambem o quarto d’esta

disponivel. É primeiro andar: tem oito cazas alem de alguns cubiculos. A gente, que a

alugou, é boa gente e encontra-se ser antigo conhecimento do Avô da Barbara e toda

respeitadora do nome Fevereiro, firma com a qual teve transações. Temos uma

rapariga, por nome Maria Carlota, a qual faz a comida. Hoje levantei-me cedo. Fiz uso

das aguas das Caldas, internamente e ouvi Missa ás 7 horas. Vim dizer á Barbara que

deviamos almoçar ás 8 horas, para ella ir á Missa das 9 horas, e procurei saber o que

teria a fazer para ir amanhã á Fonte Sancta, que fica distante. Ajustei um burrinho com

um rapaz, para partir todos os dias ás 5 horas da manhã. Almoçámos e deixei a

Barbara na Igreja, a do Hospital, e fui procurar o Dr. Pimentel, que é pessoa muito

agradavel e muito entendida. Depois de o deixar fui ao Club, assentar o meu nome e lá

fiz conhecimento com o Dr. Rezende. Depois de fallar com este fui vêr onde fica o

correio, pois o telegrapho já d’elle me tinha servido duas vezes. Depois de ouvida a

Missa fui com a Barbara á Matta e viemos para caza, onde nos achamos. Já tivemos a

visita do Dr. Pimentel, que me examinou e á Barbara tambem. Fez o seu receituario e

animou os doentes. Está o dia lindo, mas o vento é o maior. Logo em sendo duas horas

vamos tomar as aguas. Já hoje tive noticias suas pelo Sr. Pina. Em virtude de razões



José de Saldanha, carta n.º 596 Pág. 2/2

maiores tive de despedir o José Luiz e, sobre o serviço dos cavallos, mando ordem ao

Pina para fallar com a Mamã, ficando os dous cavallos á sua disposição. Espero que a

Maman esteja boa e que o mesmo succeda a todos de caza. Não attribua isto a

egoismo, pois, fallando em primeiro lugar de cá, o fiz sabendo já que ahi estavão

bons. É hoje dia de mercado, e o da fruta é o mesmo debaixo das nossas janellas. Para

quem faz uso das caldas dizem que é privação, na posição d’esta caza, vêr a fruta e

não a comer, mas o que se ha de fazer. Em quanto a eleições não ha aqui disputa,

porque o deputado é um só, votado sem discussão. O mesmo não succederá na

Gollegã, pois ouvi que o Marquez de Castello Melhor apresenta-se na meza eleitoral,

para observar de visu. Dizem que ha aqui pouca gente, mas não é exacto, porque,

segundo me fez vêr o Dr. Rezende, o numero de socios inscriptos no Club é igual ao

que havia no anno passado, por esta epoca. A gente é differente; falta ainda a

costumada, a ausencia da qual é attribuida ás corridas de cavallos e ás eleições. Na 3.ª

feira espera-se que comece essa gente a vir. A bulha, que estão fazendo no mercado, é

grande e por isso desculpe qualquer erro. Tambem peço desculpa da má letra, mas

espero que ainda assim a perceba. Por em quanto não está nada decidido, mas

provavelmente antes de chegarmos a Lisboa teremos ido a Coimbra, pois o tratamento

deve estar findo no dia 25. Segundo me disse o Dr. Pimentel a maioria dos doentes,

que aqui veem para tratamento, não se sujeita é hygiene e d’aqui resulta não ter bom

resultado a vinda e ser a estada demorada, por causa das interrupções no tratamento,

devidas aos embaraços provenientes dos divertimentos, sol, etc. Se lhe for possivel

enviar-me uma copia do papel antigo escripto por meu bisavô, com a indicação da

porção de agua, que elle tomou, muito me obsequiará, porque o Dr. Pimentel disse-me

que daria a isso o maior apreço, porque é documento comprovativo do que elle tem

affirmado, de que antigamente se fazia uso da agua em doses maiores, o que, sendo a

composição da agua a mesma, só pode attribuir-se a serem as naturezas hoje mais

fracas ou ao facto dos divertimentos embaraçarem os tratamentos. Aceite muitos

recados da Barbara. Eu peço-os para todos. Abraço os manos e sou do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé

P.S. Hontem não foi possivel escrever por causa da hora do correio. Adeos.

Escrevo ao Luiz Candido e ao Antonio.
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Caldas da Rainha, 16 de Julho, 1874

Minha Querida Maman do meu Coração

Recebi a sua carta de 15 e a Barbara as suas de 12 e de 14, que, como não é

aqui conhecido o nome da Barbara, tinhão ficado retidas no correio. Está hoje um dia

bonito, mas muito ventoso. Augmentei desde hontem a dose de agua, para beber, mas

não tomei hoje banho. Ouvimos Missa na Capella do Hospital, que é mais antiga e

julgo ser freguezia. Tem chegado mais gente estes dias. Não se sente aqui o verão e

este clima é talvez mais fresco do que o de Cintra. É isso attribuido á proximidade da

Lagoa e do mar. Tem-me feito grande impressão a morte do Guimarães, de que fui

sabedor antes de hontem á noite. Nada mais serio do que accusações, feitas em

publico, n’uma assembleia geral, sobre a honradez de um determinado individuo!

Infelizmente individuos ha que são susceptiveis em relação a si proprios e não

admittem ou não pensam que os outros o sejão. É de crer que a morte fosse

consequencia de allucinação, pois parece que, ha dias, indo alguem fallar ao

Guimarães este começára a gritar e perguntar se o vinha prender. Vejo qual a solução

que teve da parte de El Rei, o Sr. D. Luiz, a pretenção da thia Ponte e muito

embaraçado se achou por certo El Rei em semelhante negocio, quasi com a certeza de

não poder agradar completamente. Cousas do mundo. Vejo o que me diz do José Luiz

e dos cavallos e peço-lhe um favor – o de não se servir do coupé puxado só pelo

cavallo novo – porque é arriscado estragar-se este. Eu cá sei os motivos e o José, em

eu chegando a Lisboa, ha de ouvir-me e bem. Isto de criados é uma difficuldade em os

arranjar capazes e sem defeitos não se encontrão. O cavallo antigo tem servido bem,

mas a queda foi devida, não a excesso de trabalho, mas ás más calçadas e a elle doer-

se, no momento de virar, de um famoso vivo, que lhe resultou de um golpe n’uma mão

e de que nunca ficou bem curado. O que é serio é o custo do sustento do gado, pois vi

n’um jornal que está a palha a 1.200 rs cada panno. Para o anno julgo que devemos

organizar o serviço por forma a não termos de comprar palha. Não lhe parece? Vejo

pelos jornaes que continua a falta de agua, o que é uma verdadeira calamidade. Não

tenho visto o Diario Popular mas sou levado a crer pelos extractos, que apresenta a

Revolução de Setembro, que tem vindo descabellado. E dar-se o caso entre nós de ser
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chefe do partido mais exaltado um bispo!!! A tentativa de morte contra o Bismark de

certo deve ter feito muita bulha, mas é prova de que lhe ha-de chegar a sua hora de

expiação. Talvez lhe esteja reservado vêr destruir-se a sua famosa unidade allemã,

pois formada violentamente, como foi, não poderá durar muito. Em França vê-se que

o castigo ainda não foi bastante grande, pois o fermento máo persiste, devido á

protecção, que lhe deu Thiers, que cada vez mais aborreço e me mette nojo. N’um

velho só se admitte a ambição para a ordem, porem para a desordem não, porque é

para satisfazer ambição pessoal, mal cabida e que não depõe a favor de quem por ella

é dominado. Tencionavamos ir a Obidos, Alcobaçã, Leiria, etc., mas estamos de volta

em Lisboa, sem falta e se Deus quizer, no dia 30 á noite ou no dia 31 de madrugada.

Hoje deve ir á praça um cazal da Caza de Ribeira, em Oeiras, e tenho pena de não ter

podido saber, com tempo, se a sua compra seria conveniente para arredondar o Cazal

da Barbara. Julgo que o Conde da Ribeira está muito atrapalhado, pois fez um

emprestimo de cem contos de reis, ao banco hypothecario, e já depois d’isso andou

afflicto a pedir emprestado 15. Só da Ilha recebe a caza 3 contos por mez e da Casa de

Palmella recebeu elle mais de trezentos contos. Pertendem que a atrapalhação é devida

a dinheiros emprestados, nos quaes entrão quarenta contos ou mais ao Marquez de

Bellas, sendo os restantes, 60 contos, a somma de letras aceites a amigos no valor de

3, 4 e 5 contos!!! Sei isto por quem lhe arranjou o emprestimo no Banco

Hypothecario. O seu cazeiro da Benedicta aqui esteve antes de hontem e hontem veio

o filho, mais velho, pelo qual me enviou 4 frangões, 4 perdizes e uma garrafa de azeite

para prato. Ainda não fui á noite ao tal Club. Sou obrigado a fechar esta para a

Barbara poder escrever. Adeos. Muitos recados a todos e sou do Coração seu

Filho Muito Amigo e Obrigadissimo

Jozé

P.S. Recados da Barbara.
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Minha Querida Maman do Coração

Caldas da Rainha, 24 de Julho 1874

A estas horas anda ahi em Lisboa tudo em movimento por causa dos festejos

e no fundo a Barbara e eu estamos com pena de não podermos assistir a elles. Aqui

houve foguetes e musica de manhã cedo, e ao meio dia tornou a haver foguetes.

Mandei saber se havia Te Deum, mas não veio resposta e por isso fui deixar um

bilhete ao Visconde do Carregoso, vulgo Brandão do caminho de ferro do sul, e visitar

o Dr. Abrunhosa de Castello-Branco, que é cirurgião antigo de caza de meus

fallecidos sogros. Tambem fui á fabrica da louça, que me asseverou hoje que os dous

caixotes, que mandei para Lisboa, devem ahi em caza ser entregues hoje ou amanhã,

independentemente da guia do Caminho de ferro, para o que se lhe deu outra volta, e

por isso peço-lhe o favor de recommendar ao Manoel todo o cuidado n’elles. O

caixote maior leva uma talha grande, que é uma bella peça. Deus queira que chegue

inteira! Nós partimos d’aqui na noite d’amanhã para depois. Devemos ouvir a Missa

das 6 horas da manhã em Alcobaça. Ahi encontramo-nos com o Almeida, que vae até

Leiria, onde tinha precisão de ir. De Alcobaça, onde devemos almoçar seguimos para

a Batalha e Leiria em que devemos jantar. Se meu cunhado lá estivesse ficariamos na

Quinta da Cortiça: assim para uma hospedaria temos de apellar. Temos de estar em

Pombal ás 2 horas, na noite do Domingo para a segunda, em direcção á Mealhada.

D’aqui vamos ao Luso e depois regressamos a Lisboa, onde devemos chegar no dia 29

á noite ou no dia 30 de manhã cedo. Pelo telegrapho darei conta de mim. Recebi a

medida da altura do cavallo, mas receio não arranjar cousa alguma, porque com a tal

lei de impostos os criadores vendem os cavallos antes de terem 4 annos. Seria bom

que o Antonio este anno, na Camara, fizesse reformar esse artigo da lei, baseando-se

na barbaridade que ha em submetter gado muito novo ao trabalho do tiro e na

impossibilidade de encontrar cavallos capazes para esse serviço, justamente por causa

d’isso. Hoje que se falla muito em cavallos, corridas, etc. é occasião propria. Pelos

jornaes vi que o Conde de Ficalho abrio a boca fora do recinto da Escola Politecnica

no tal jantar do Club Equestre. Que dôr que teria a thia Asseca para ser obrigada a ir a

Lisboa, tirar o dente. Hoje está aqui um dia lindo, mas que vento! Tive hoje carta do
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Antonio de Saldanha, a qual muito agradeço. A Barbara teve hoje uma da Maria e

hontem uma da Thereza. Comprei hoje as cavacas para dar ahi em Lisboa, mas só

d’aqui partem na 3.ª feira para chegarem frescas. São horas das aguas. Peço muitos

recados para todos. O mesmo faz a Barbara. Sou do Coração seu filho muito Amigo e

Obrigadissimo

Jozé.

P.S. Vamos d’aqui sem companheiros, isto é, sem gente que faça a viagem

ao mesmo tempo. É muito melhor, porque intimidade só em familia ou gente muito

bem criada. Parece que no pic-nic, que aqui houve ultimamente, a tal familia que

queria marchar comnosco, se escandalisou sem motivo algum, pois os directores

procuraram evitar choques de amor proprio, mas ainda assim não conseguiram.
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