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Lisboa, 9 de Maio de 1877

Minha Querida Maman do meu Coração,

Em primeiro logar muitos parabens por terem tido até hoje, uma jornada,

livre de maiores incommodos. Nós por aqui vamos andando saudosos, mas damos

por bem empregado o sentimento de tristeza, quando nos lembra que se traduz em

satisfação grande, para as peregrinas. A Barbara está menos mal e o mesmo succede

á pequena, que ainda tem resto de toce, devida creio eu, aos dentes. Tivemos carta

de meu cunhado, que diz estar em Roma ás ordens da Maman, para tudo aquillo, em

que for prestavel. Já tinha sido recebido em audiencia por Sua Santidade e via-se,

pelo que dizia, que tinha experimentado grande impressão. Creio que é o que

succede a todos. Direi de passagem que chegou a noticia de ter sido registada por

grande maioria, no parlamento italiano, a proposta de lei contra o clero, e que isso

produzira grande sensação. O Antonio está melhor. Julgo que passará os annos da

Sr.ª Marqueza em Matto de Miranda. Pode dizer á Thereza que a mudança está em

caminho, pois encontrei hoje o Manuel Forjan, que assim m’o affirmou. De politica

interna nada ha de novo. Continua a questão dos chouriços e dizem que se vae dar

no theatro da Rua dos Condes uma peça allegorica ao assumpto. Vaccinei-me

hontem, por cautela, e fiz vaccinar o rapaz, moço da cozinha. As trez criadas já

tinhão sido todas vaccinadas pelo Dr. Cunha Vianna. O Sr. Cordeiro teve grande

pezar de não ter sabido da Partida, pois diz que, se o soubera, teria ido sem falta ao

caminho de ferro receber as ordens da Maman e da Thereza. Tenho andado com os

arranjos nos quartos, para a Barbara ficar em baixo. Tambem já tenho o novo

escriptorio prompto. O cavallo, que comprei, parece que vae calhando muito bem ao

serviço, o que muito me agrada. Da viagem, que estão fazendo, nada digo, porque a

minha exploração não passou de Toulon, e de Madrid e de Bordeus nada lhes posso

dizer de novo. A Tixi continua no seu estado. Hontem não a vi. Antes de Hontem

encontrei-a comprando jornaes de dez reis á cega do Passeio Publico. Todos pedem

muitos recados. Eu tambem os peço para a Thereza. Aceitem recados e beijos da

Barbara e da pequena. Seu do Coração

Filho Muito Amigo e Obrigado

Jozé.


