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10/1/56

Minha querida Maman do Coração

Aqui chegámos hoje ao meio dia, viémos bem, posto que com máu tempo, o

Menezes estava á nossa espera e em casa tudo arranjado. Muitas e muitas saudades

temos tido de todos d’ahi, estivemos tanto tempo em Lisboa, que já estávamos

accostumados a essa vida; mas emfim não ha remedio. A sua manta servio-me de muito,

os lugares na mala posta estando molhádos, foi necessario cobril-os com alguma cousa.

Recádos á mana, ao Papa e á Tixi, a todos finalmente. Não escrevo mais porque é tarde,

amanhã temos aula e ha quasi dôus dias que não dormimos; assim estamos bastante

fatigados; não quiz porem deixár de dár noticias hoje nossas, por isso escrevi. Até

amanhã que escreverei mais devagar. Adeus

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Foi bom não virem ao vapôr, fazia muito frio e podia-lhes ter feito mál.

Recádos do Caetano.

Escrevo amanhã ao Papa.
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Coimbra 13 de Janeiro. 1856

Minha querida Maman do meu Coração

Recebeo hontem o Antonio a sua carta datada de 10, e por ella tivemos o gosto

de saber que todos de caza tem continuado a passar bem desde a nossa partida.

Na minha ultima carta do dia 10, que lhe escrevi parece-me que me enganei

pondo 1855 em vez de 1856.

No dia 11 tivemos uma carta do papa trazida pelo Costa. Este chegou aqui

bem, e nada cansado da viagem. Hoje já recebi uma carta do papa e o Antonio tambem

recebeo outra.

Já fui dois dias á Aula, na 6.ª feira e no Sabbado, e posso dizer que achei tudo

tal qual esperava. Tenho aula de Mathematica ás 9 horas da manhã, cujo Lente é o Dr.

Raymundo. A aula de Philosofia é ás 12 ½ horas do dia, e tenho por Lente, em quanto

as Côrtes estiverem addiadas, o Dr. Jozé Maria d’Abrêu. Na 1.ª Aula sou n.º 2, e na 2.ª

n.º 10. Tambem já tenho um explicador, que explica a mim só. Chama-se Viegas. É um

rapaz muito esperto que anda no 3.º anno, mathematico, e que foi premiado o anno

passado.

Já paguei ao Menezes o importe dos livros que d’aqui forão para o Hermano.

A Logica custou se não me engano 400 rs e a Geometria 800 rs. O que sei de certo é que

o total é 1200 rs.

Não digo isto por querer que o Hermano me pague tal cousa, porém só para a

maman o saber.

Agora mesmo que é 1 hora da tarde chego de caza do Viegas tendo ido para lá

ás 10 ½ horas.

O Dr. Bernardino estava já hoje cá.

Chegou hoje pela carta do papa uma noticia boa para elle, que vêm a ser o ter

elle sido despachado Moço-Fidalgo. Não se lh’o disse já, porque quando elle esteve cá

ainda não tinha chegado a carta do papa.

Hoje deve ter saído de Lisboa o Manoel Ponte. Julgo que terá boa jornada,

pois o tempo tem estado agora melhor; hontem até esteve um dia muito bonito.
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Adeus minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio e Caetano. Recados meus para a Thereza e Tixi.
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16/1/56. 10 horas da noite

Minha querida Maman do Coração

Muitos e muitos parabéns pelas duas lições que dêo o Jozé, o outro dia dêo

uma, e o Raymundo já o chamou hoje pela segunda vêz, respondêo muito bem, esteve 5

quartos d’hora na pedra, e os condiscipulos a quem perguntei me disserão que elle tinha

hido muito bem, elle estuda muito, e depois em Mathematica obriga-se a trabalhar. O

Raymundo está contente com elle, o primeiro veio cá passár hoje a noite comnosco, elle

é muito nosso amigo, e agora tomou o costume de vir ás 4.as e Sabados á noite, para cá

conversar, elle é bom homem. O Bernardino, boa pessoa também, é que está

contentissimo com a sua nova graça, achei razão ao que diz a Maman, e já lhe

perguntei, se queria que lhe mandasse vir o figurino para o uniforme, elle logo disse que

sim; mas, agora pensado, vejo que elle não pode usár da farda, porque não é moço

fidalgo, tem só o fôrro, desejava que soubesse como é isto, e me fizesse saber, não vá o

homem fazer a farda, e depois não a possa pôr. Por aqui nada de novo, a não ser que o

Ferrão fez muito bom concurso, elle he habil, e eu estimo que fosse feliz, porque é bom

rapaz. O Manoel de Saldanha cá está, o Caetano já lhe comprou mobília, e penso que

não é má. A ideia do O’Neill, de a mandár vir de Lisboa, era pessima; veremos o que

elle fáz, e que conta dá de si; em casa da tia Ponte estão com saudades d’elle, é naturál,

a Mana também as tem tido de nós, coitáda, e eu também as tenho tido deveras d’ella,

como da Maman e de todos d’ahi. A manta, que a Maman me dêo, servio-me de muito

na jornáda, aqui pouco tem servido, por isso julgo não ser necessario comprar para o

Jozé. E agora lembra-me responder ao artigo cholera, aqui nada tem havido serio, e

julga-se acabada, nós temos todo o cuidado apezár d’isto, e pode crêr, que se tivermos

alguma cousa, de que Deus nos livre, avisaremos logo. Cá não tem havido tremores, e

Deus queira que em Lisboa não continuem, contra isso é que nós não podemos nada.

Tanto eu como o Jozé gostámos muito que fossem ouvir uma missa por nossa

intenção, e agradecemos muito a lembrança. Adeus minha querida Maman do Coração.

Recados a todos, e sou
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Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Acho graça ás caras, que a Maman diz, que nós haviamos de fazer, quando

lêssemos a sua carta, em que dá consêlhos sobre os estudos; não as fizemos, mas, até

achámos muita razão em tudo o que diz. O Jozé não se falla, mas eu mesmo tenho

estudado muito regularmente. Adeus.
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55/1/56 Coimbra

Minha querida Maman do Coração

Nem eu nem o Jozé temos escrito ha bastantes dias, porque temos tido que

fazer, o Jozé, como já sabem, dêo a sua segunda lição, foi muito bom, hoje dêo um

quinão a um condiscupulo, que o Raymundo mandou emendar pelo Jozé, e emfim tem

feito as suas brilhanturas optimamente, sem bulha nem orgulho, pois o Jozé não é

dessas cousas, mas finalmente bem. Elle é bom rapaz e estuda muito, todos gostão

muito d’elle, chego á Universidade e vejo o Jozé ao longe a passear com um grande

broeiro (estudante muito ordinario e pôrco), fui logo ter com elle e mais o Costa, e o

Jozé fáz-nos uma cortezia muito envergonhádo, e continua a andár com o seu amigo

broeiro, quando veio para cása fizemos-lhe muita cassoáda pelo seu novo

conhecimento, que no fim de contas o Jozé não sabia quem era, nem quem não era, mas

como elle lha fallára (porque estes senhores pegão-se como visco), o Jozé entendeo que

devia passeár com elle. Hontem á sahida da aula, dá o vento no gorro do Jozé e fóge-

lhe, elle vai a correr atráz d’elle, o vento dá-lhe nas pernas, envolve-o na capa, e o Jozé

cahe, não para diante, nem para tráz, mas, depois de se ter elevado um pouco no ár, de

bate cú no chão, sentadinho; todos que estavão ali rirão immenso, imagine como elle

ficou.

Dei hontem a minha primeira lição em Direito Ecclesiastico, defendi doutrina

muito orthodoxa, “que não havia se não uma Igreja Catholica Romana, que a Igreja

Judaica, mahometana, protestante, etc., não erão Igrejas, mas sim Sociedades, que o

Pápa é indispensável na Igreja”. Dou estas notícias, porque espero que agrádem á Mana.

O Mexia gostou da lição.

Agora vou dizer uma cousa que espero que se não assustem, pois não ha

motivo. Tenho tido ataques de respiração fortes, e alguma dôr de peito, mas isto pouco,

talvez seja devido á toce que provem do ataque. O Raymundo mandou-me tomár um

xarope de epicacoenha (não sei se é assim que se escreve) com não sei o quê mais; mas

eu desejava que perguntassem, e pedissem ao Bernardino aquellas pastilhas que elle dêo
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ao Alexandre Ponte. Não se assustem, porque não ha para isso motivo. Fui hoje vêr o

Manoel, que depois que elle chegou só o vi uma vêz; tenho estádo muito em caza, vou á

aula, e depois venho para casa, e não torno a sahir; tenho estudádo regularmente este

anno, e o Costa também, em sendo 6 horas começa-se, e trabalha-se até ás 11 horas; as

vêzes, como hontem, antes das 6; ás 8 horas da manhã tenho aula. Sabbado ha theátro,

mas não vamos, o Jozé não tinha grande empenho, e eu também não, portanto largámos

o camaróte. Diga á Mana que gostei muito da sua carta a que responderei, e ao Papa o

mesmo. Adeos. Recádos a todos. Recádos do Jozé, que não escreve por falta de tempo,

do Caetano, Manoel e Costa

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 23 de Janeiro. 1856

Meu querido Papa do meu Coração

Peço desculpa por não ter já respondido á sua carta de 20, que muito estimei

pela certeza que por ella tive da continuação da sua boa saude e da de todos de caza. O

Antonio tem tido algum soffrimento de respiração, mas, felizmente, está melhor. Elle

deo no dia 21 uma lição muito boa em Direito Eclesiatico.

Nós aqui vamos continuando com esta maçada, que cada vez nos parece mais

enfadonha, e insupportável.

Póde ter a certeza que não nos custa pouco esta estada aqui. Mas não ha

remedio, senão supportar e soffrer tudo isto para depois lhe colher o fructo.

Vejo que o Thalberg tem sido bastante applaudido. No dia em que nós

partimos para cá chegava elle a essa Cidade.

Cá dei os seus recados ao Caetano, Costa e Dr. Raymundo, e peço que também

os acceite da parte de todos. O tempo está pessimo. Esta noite não tem feito senão

chover. Conto amanhã escrever ao Rosado.

Peço muitos recados para o João Ferrão, Monsenhor e tio Nuno. Adeos meu

querido papa do meu Coração muitos recados para todos e accredite que sou seu filho

muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio. Hoje não posso ser mais extenso porque já é tarde.

Temos recebido os jornaes que nos tem mandado
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Coimbra 23 de Janeiro. 1856

Minha querida Maman do meu Coração

Devem ter estranhado, e com razão, que eu não escrevesse nem no Sabbado

nem no Domingo, pois é talvez uma das primeiras vezes que isso accontece, mas podem

estar socegados, isso não acconteceo por motivo de doença, mas sim por descuido meu,

porque, tencionando escrever no Sabbado, não o fiz, e no Domingo fui demorando a

escrever as cartas, até que chegou a hora de eu ir para caza do Viegas e depois não tive

tempo algum para as escrever.

Recebi hontem a sua carta do dia 20, e já anteriormente tinha recebido a sua do

dia 16. Diz-me n’esta que a obra toda de Lardner publicada até agora custa pouco mais

ou menos huma libra e meia. Eu tinha tido vontade de a mandar comprar para a dar ao

Santos, mas sahe mais caro do que julgava, e por isso não me resolvo a dar-lh’a, pois

não estou no caso de dar uma libra e meia de prezente. Em quanto a mandar-me os

folhetos que ahi tem em Lisboa não vale a pena, porque não tenho tempo para os lêr.

Pela sua carta de 20 vejo que já souberão que 2 vezes lição ao Dr. Raymundo.

Hontem 22 estando um rapaz a dar lição não soube uma couza, o Dr. Raymundo então

pegou na lista dos seus discipulos e chamou por ordem, até que chegou a minha vez; eu

respondi e assim dei um quináo no estudante. O outro dia houve Sabbatina, mas eu não

figurei, porque não cahio a sorte em mim. Em Philosophia ainda não dei lição.

Antes d’hontem recebi uma carta da mana do dia 19, que muito e muito

agradeço. O Antonio também lhe agradece a que ella lhe escreveo. N’esse mesmo dia

recebi eu uma carta do Hermano a que conto responder logo que possa. O Antonio deo

antes-d’hontem uma lição muito boa em Direito Ecclesiatico.

Continua o máo tempo, parece incrivel o que tem chovido. Li o outro dia n’um

jornal, que o papa nos mandou, que o tremor de terra, que houve no Algarve, fez

bastantes estragos. Fez-me horror tudo aquilo. Cá soube que o Jozé de Vilhena está

justo com uma das filhas do Visconde de Manique. Estou persuadido que a tristeza e

abatimento da Tixi ainda continuão. Coitada, d’esta feita, vai-se tudo. Que deriça não

terá havido a esse respeito!... Hoje recebeo o Antonio uma carta do tio Nuno, e, segundo

elle diz, vejo que elle tem estado incommodado.
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Espero que tenhão dito á Sr.ª Viscondessa d’Asseca D. Rita que eu fui

despedir-me d’ella antes de me vir embora. Fallo n’isto porque quando eu a fui procurar

por duas vezes para lhe dar as boas festas, creio que não soube tal.

Como vai o Nhonho? Tem passado melhor? Pergunto isto porque o Antonio

tem soffrido alguma cousa da respiração e não se póde, segundo julgo, attribuir isso

senão á humidade e ao máo tempo. Hoje, felizmente tem passado bem, e creio que em

virtude d’um pouco de leite de burra que tomou pela manhã. Posso dar boas notícias do

Manoel, que esteve cá esta tarde um pouco de tempo, depois de ter ido ao Pateo á Aula

d’Introducção. Elle vem cá jantar amanhã. Eu gosto muito de o vêr e não admira pois

tenho quasi sempre vivido com elle. Quando se está longe dos seus é que isto se avalia

bem. Contudo eu não sou dos que mais têm razão de queixa porque tenho aqui 2

amigos, o Antonio e o Caetano.

Adeos minha querida Maman do meu Coração muitos recados a todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio e Caetano e Manoel.

Em breve conto escrever á Thereza e á Tixi. Quero também escrever a Mr.

Richmond, mas não sei quando o poderei fazer. Peço que dê muitos recados ao

Collingridge da minha parte, e que lhe diga que não repare se eu não lhe escrever para

já. Escrevi o outro dia ao João Ferrão. Se vir a minha ama diga-lhe que não me fui

despedir d’ella por não ter tempo, e dê-lhe recados meus. Peço que diga á Thereza que

lhe agradeço todos os obzequios e cumprimentos que me faz, mas que podia ter usado

de menos elogios, que não mereço, e que só servem para me confundir e envergonhar.
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Coimbra 27 de Janeiro. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Pela sua carta do dia 25, que aqui recebi hoje, vejo que estiverão huns dias

sem receberem carta de cá, o que sinto que tenha accontecido, porque, avaliando isso

por mim, sei que apezar de se ter certeza que os seus estão bem, gosta-se sempre mais

de ter cartas para se ficar mais socegado.

Hoje chegarão cá as pastilhas de Regnauld e as outras, para o Antonio. Elle

felizmente tem passado estes dias melhor da respiração. Estou cada vez mais persuadido

que este incommodo é todo devido á grande humidade que ha. Em quanto a abafos pode

a maman estar descansada, porque elle não pode andar mais agasalhado do que anda. O

tempo continúa a estar muito máo. Tem chovido todos estes dias sem cessar. Até tem

havido uma cheia tal, que na 6.ª feira não poderam passar as cartas do outro lado do rio

para cá, de maneira que o Antonio só recebeo no Sabbado 26 a carta da maman do dia

23, que devia ter recebido na 6.ª feira. No bairro baixo cahirão 2 cazas em consequencia

da cheia. O Antonio foi vêr a cheia na Cidade baixa. As ruas tiverão agua até quasi á

altura de 1.º andar. Eu vi-a do Páteo da Universidade porque não tive tempo para ir lá

abaixo. Hontem houve Theatro Académico. Nós não fômos. O Manoel foi com o

O’Neill e o Dr. Ferrão, mas diz que não volta lá mais, e que hontem mesmo foi por o

Dr. e o O’Neill insistirem com elle. No meio da noite quizerão vir-se embóra mas não o

fizerão porque o O’Neill quiz ficar até ao fim. Tudo isto me disse o Manoel que veio cá

jantar hoje. Tambem cá jantou o Menezes.

Achei muita graça quando soube que o Jozé Alva fugio das Larangeiras,

porque deve ser uma couza boa o ouvil-o contar isso. Ri tambem muito com o dito da

maman a respeito do Manoel Alva e da Tixi, pois que o facto é que se achão em

circumstancias identicas. A Tixi, pelo que vejo, está por terra, pois que para chegar a

não querer ir a caza da tia Pombal, é necessario que o cazo seja para ella de grande

monta.

Peço á maman que me mande dizer se já mandou para cá os livros do Santos e

os meus. Pergunto isto porque por agora ainda cá não veio ter nada.
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Tambem peço que diga ao Costa que lhe dê os 2400 rs da minha mezada que

hei-de receber agora, pois o Caetano cá me tira só 2400 rs em vez de 4800 rs.

Em quanto ao dinheiro que a maman diz quer me pagar pelos livros do

Hermano, e cujo total é de 1200 rs, não me deve a maman tal quantia, porque, se se

lembra, quando eu vim para Coimbra pela 1.ª vez deu-me a maman 1200 rs para

comprar um gorro, não lhe restitui essa quantia quando fui em Julho para Lisboa,

devendo eu entregal-a, por isso, se quizer, os 1200 rs que me dava para pagar os livros

fica com elles em desconto dos que eu lhe devo. A maman falla n’uma carta, que ha

dias escreveo ao Antonio, em querer mandar dinheiro para pagar os nossos gorros,

porém não é precizo isso, porque, falando eu n’isto ao Caetano, disse-me elle que tinha

mettido essa despeza nas contas da caza. Ha huns poucos de dias que quero escrever ao

Hermano, mas não me tem sido possivel fazel-o. Adeos minha querida Maman do

Coração muitos recados a todos e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e

obediente

Jozé

Recados do Antonio e Caetano e Manoel. Recebi hontem uma carta do papa de

24, que muito agradeço. Recados aos criados. Não posso ser mais extenso porque já é

tarde e tenho amanhã Aula ás 9 horas da manhã.
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Coimbra 30 de Janeiro. 1856

Meu querido papa do meu Coração

Já vai em alguns quatro dias que não escrevo para caza e a razão é porque de

todo o não tenho podido fazer.

Hoje recebi a sua carta de 28, que muito estimei pela certeza que por ella de

que todos continuão a passar bem de saúde.

O tempo aqui tem estado muito máo, mas hoje felizmente esteve melhor, pelo

menos vio-se sol, o que, quasi desde a nossa vinda para aqui, não acontecia.

Os viveres aqui estão muito caros, e em Lisboa o mesmo accontece

provavelmente.

Têm-se feito prece na Sé Nova para vêr se cessa a chuva, e hoje pela sua carta

vi que o mesmo se faz em Lisboa.

Cá recebemos a noticia da morte do Bayard, o que nos fez pena, e admirou,

porque nunca ninguem suppoz que houvesse um malvado tal, que assassinasse um

homem como elle era. A primeira pessoa por via de quem soubemos isso foi pelo

Manoel Ponte.

O Tio Luiz pelo que vejo passou de não receber ninguém a dar soirées muito a

miúde.

O dito do Marquez de Pombal tem sua graça. Apezar disso estou persuadido

que elle não desgostava de que o Tio Luiz festejasse o dia dos annos de alguem de sua

caza pois era o modo de economizar mais alguns vintens.

Recebo o outro dia uma carta do João Ferrão com muitas noticias sobre o

Theatro Thalberg. O primo esteve cá na 2.ª feira e creio que vem cá jantar um dia d’esta

semana. Estamos com as férias do Entrudo á porta. Esta semana é que é peior pois são 5

dias d’Aula seguidos. Já lá vão 3, e agora faltão só 2.

Isto tudo está maçador como sempre. No Sabbado 26 houve Theatro

Academico. Nenhum de nós foi, nem disso tivemos pena. Adeos meu querido papa do

Coração muitos recados para todos e acredite que sou seu filho muito amigo do Coração

e obediente

Jozé

Recados do Antonio, Caetano, Costa, Manoel Ponte e do O’Neill.

10 horas da noite.
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1/2/56

Meu querido Papa do Coração

Desculpe-me de não lhe escrever já vai em alguns dias, mas esta semana tem

havido aulas todos os dias, e só o feriádo é amanhã, por consequencia houve mais que

fazer. Eu estou melhor ou quasi que já bem da respiração, mas bom de todo ainda não,

pois o máu tempo que tem estádo, obsta a isso. Tenho tido muito dó do pobre Bayard,

era bom homem e muito comprimenteiro, um dos sustentaculos do Passeio Publico; ha

de fazer falta ir alli e não o vêr com o chapéo na mão a fazer a sua cortezia. Mas, diz a

Maman com razão na carta ao Jozé fallando do Bayard e depois do Thalberg, que n’este

mundo os prazeres vem com os desgostos, estão intimamente ligádos, e é verdade,

depois da pena que nos causou a morte do Bayard, desatámos a rir com as historias da

Tixi, coitadinha. O Caetano declara que, se estivesse em Lisboa, já tinha acabado com

esta asneira! Que não tem nome. Se estivesse em Lisboa, diz elle, já a tinha feito sahir;

em fim temos rido bastante com esta historia. O Jozé dêo hontem a sua terceira lição em

Mathematica, esteve na pedra mais d’uma hora, se continuár assim teremos o gosto de

para o anno vêr-lhe augmentár os seus fundos com mais 50 rs. Dê ao Francisco

d’Almeida os meus parabens, diga-lhe que estimo muito as suas fortunas, e que breve

lhe escrevo para o congratular. Se a Tixi apanhasse 90 contos? Póde Sua Ex.ª contár que

havendo por cá um noivo rico, logo lho mando dizer; mas é difficil encontrar. Na

verdade tenho pena d’ella, porque sei que se tem de ter affligido com tudo isto, e não

lhe diga estas brincadeiras, que aqui estão escritas. Tenho gostado immenso das suas

cartas, e de todas as noticias que dá; na verdade estou convencido, que nenhum

estudante aqui está mais bem informado do que nós, sobre o que se passa em Lisboa.

Adeus meu querido Papa. Recádos á Maman Mana Tixi tio Nuno, e a toda essa gente

que por mim tem perguntado. Desejo saber se o Jozé Alva recebêo uma carta minha. Dê

recádos meus ao Rodrigo d’Almeida. Adeus.

Filho muito e muito amigo do Coração e obediente

António

Agora com a morte do V. De Santarém fica a Sr.ª Viscondessa viúva.

Mais uma viúva elegante!
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Coimbra 2 de Fevereiro. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Recebi hontem uma carta do papa do dia 30 de Janeiro, que me manda dizer,

que já estavão ahi em caza sem receberem cartas nossas havia alguns dias. Fiquei muito

angustiado com isto, porque se assim succede é involuntariamente, pois nós escrevemos

sempre que podemos, e não o fazemos mais frequentemente em consequencia dos

nossos a fazeres.

Dei lição em Mathematica antes d’hontem 5.ª feira 31, e, graças a Deos,

parece-me que dei boa lição, isto é menos má. Até ao dia d’hoje tenho tido essa

felicidade, a saber, “que me tenho sahido menos mal dos meus estudos á custa do meu

trabalho”. Em Philosophia ainda não dei lição.

Estou agora em ferias, começárão hontem de tarde. Dizem que é Entrudo,

porém aqui em caza é como se tal não fosse, e segundo ouvi não se jogou hoje na

Cidade. É verdade que só amanhã é que é Domingo Gordo. Isto está cada vez mais

insipido e maçador; mas o que se lhe ha-de fazer. Já lá vai um mez que tinhamos de

passar aqui. Por um lado bom por outro lado não é tão favoravel, porém a verdade é que

aqui não se pensa senão em vêr que o tempo passe o mais rapidamente possivel.

O Manoel veio cá jantar hoje. Elle tinha vontade de cá passar a noite, e nós

tambem o estimavamos, porém, como não tinha dito nada ao O’Neill, foi para caza á

noitinha. Creio que vem cá passar a noite amanhã.

Elle gosta de vir para cá, e para elle não é peior, (isto não é para nos

lisonjearmos) porque, como vivemos muito retirados, também elle ganha com isso, pois

não faz conhecimentos novos. Por elle soube que o tio Ponte foi para Pariz, o que muito

me admirou. A Tixi, pelo que vejo, tem estado desfructavel com o cazamento do Jozé

de Vilhena. É uma historia galantissima. Cá soube que a Thereza foi ao Theatro, e que

gostou de ouvir o Thalberg. Hoje é a Soirée do Diogo Manique. O que não terá o papa

caturado com a Tixi. O Caetano diz que se estivesse em Lisboa que lhe havia de cantar.

Faça ideia do que seria. Já mandei perguntar á maman se me tinha sempre mandado os

livros do Santos, mas como não tenho tido resposta por isso o torno a fazer hoje. O

O’Neill e o Ferrão estiverão cá hoje de manhã. O Dr. Bernardino, coitado, tem um filho



José de Saldanha, carta n.º 18 Pág. 2/2

gravemente doente. Nós temos lá mandado todos os dias. O Costa Pai deve dar á

maman 2400 rs da minha mezada, que tirei cá este mez so 2400 rs. Conto escrever

amanhã ao Hermano. Já estou envergonhado de não lhe ter respondido.

Adeos minha querida maman do meu Coração recados para todos e para os

criados, e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio e Caetano. Aquelle recebeo hoje a sua carta de 31 de

Janeiro.

Pela minha carta para o papa poderá ver o estado em que está o Gabinete de

Physica aqui. É necessario advertir que, em quanto a instrumentos antigos, tem tudo

quanto havia de melhor no tempo do Marquez de Pombal. Agora em quanto a modernos

não tem nada.
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Coimbra 2 de Fevereiro. 1856

Meu querido papa do meu Coração

Como mandei dizer á maman, fiquei descontente por saber pela carta do papa

do dia 30 de Janeiro, que estavão sem receberem cartas de cá, ia já em alguns dias. Se

isso tem lugar é contra a nossa vontade de certo, porque cá escrevemos sempre que

podemos de proposito para que isso não acconteça.

Felizmente o tempo está melhor. Hoje esteve um dia lindo bem como hontem.

Aqui parece que não é Entrudo, pelo menos por agora não se tem jogado nada. Ouvi

dizer que o Maldonado prohibira atirar com ovos, bombas, etc. o que eu acho muito

bem entendido por ser o meio de impedir desordens. Hontem fui deixar um bilhete ao

Maldonado e outro ao Secretario do Governo Civil. Tambem deixei bilhete ao Jozé

Machado e ao Jardim. A este deixei-o por estar a jantar, porque alias ter-lhe-hia falado.

Elle ainda não me chamou á lição. Veremos se se digna chamar-me depois do Entrudo.

O que admira é o estado em que está o Gabinete de Physica do Musêu. O outro dia

quizerão fazer umas experiencias mas não foi possivel, porque a maquina pneumatica

estava quebrada. Além d’isto parece que deverião fazer as experiencias á medida que se

fossem dando as differentes doutrinas (pelo que me parece), mas qual historia, quasi

nunca o fazem, e mesmo quando o quizessem fazer faltão-lhe instrumentos. Na 5.ª feira

31 dei lição ao Raymundo. Vi hoje o Ferrão e o O’Neill. Ambos lhe mandão muitos

recados. Pela sua carta de 30 vejo que a Soirée do Conde de Farrobo foi muito bonita.

Cá recebemos a noticia do cazamento do Francisco de Almeida. Estimo muito que elle

seja feliz. O que admira é que elle não desse já parte d’isso ao papa. Há 2 ou 3 dias

recebi uma carta do Rosado.

Adeos meu querido papa do meu Coração muitos recados ao João Ferrão, Tio

Nuno, Rosado, Horta e Monsenhor, e accredite que sou seu filho muito amigo do

Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio, Caetano, Costa e Manoel Ponte. Hoje vierão cá deixar

um bilhete ao Antonio o irmão do D. Luiz de Carvajal e a mulher.
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3/2/56

Meu querido Papa do Coração

Hoje tive duas grandes cartas suas, que muito estimei: o unico divertimento no

meio d’esta massada gerál, de que somos victimas, é ter noticias de Lisboa. Hontem tive

carta da Maman. Principiou hoje o entrudo, mas este tempo, em toda a parte festejádo e

divertido, aqui nada tive ao spleen costumádo e passa quasi desapercebido;

principalmente para nós que nem de caza sahimos, nem isto seria cousa possivel com o

Caetano, que ainda bem se lembra de ha dois annos. Felizmente por este ládo nada ha a

receiar, pois as medidas adoptadas pelo Maldonado dão sufficiente garantia do socego

não ser alterádo. Pela sua carta soube a desgraçada noticia da morte do V. De Santarem,

coitadinho: lembrão por aqui que o vá substituir o meu antigo mestre Antonio José

Viale, era bem nomeádo, pois é homem de merito. Desejava saber qual das filhas do D.

Manique é a substituta da Tixi, coitadinha, pois ha aqui questão sobre se é a mais velha

ou a Sr.ª D. Maria da Glória. Tio Luis sempre casa?

Pelo M. Ponte, que vem aqui quasi todos os dias, e hontem jantou cá,

soubemos que o Pay vai para Paris; naturalmente é por causa da herança do Avô.

Quando chega a roupa d’elle?

Hontem foi a soirée da Bernardina Camarido, devia ser boa e o Papa foi?

Espero ter breve noticias d’ella. Adeus, meu querido Papa, recádos a todos e aos

Pombaes.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 5 de Fevereiro. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Recebi hoje a sua carta de 3. Eu hontem, quando chegou o correio, e que vi

que elle não trazia carta nenhuma sua, admirei-me por ser hontem o dia em que

costumavamos recebel-a; mas julguei que isso assim accontecia por ter tido algum

impedimento para escrever. O que sinto é que essa causa fosse uma enxaqueca, que

pilhou nos Inglezinhos.

Está acabado, pode-se dizer, o Entrudo, pois são 9 horas da noite. Não tem

ideia de quão insipido foi para nós. A unica differença foi não termos a maçada das

aulas. Digo maçada, mas parece-me que me engano, porque as aulas são mais depressa

um meio de nós não nos enfastiarmos, visto obrigarem-nos a occupar o nosso tempo.

Hoje veio cá jantar, o Dr. Raymundo, Menezes, Luiz Candido, e Manoel. Este

acaba de ir agora mesmo para caza. O Costa foi buscal-o pela manhã, e foi tambem

leval-o agora. Não sei o que esta terra tem, mas o caso é que depois de se irem embóra o

Dr. Raymundo e o Menezes, apoderou-se do Antonio, Costa, Manoel, Luiz Candido e

de mim uma especie de spleen de maneira que ficámos um pouco de tempo calados. Isto

só aqui succede depois de termos estado a rir.

O jantar não foi máo. Houve duas garrafas de vinho do Porto. Quem lêr isto

ha-de julgar que gosto muito de vinho. Mas está enganada. Apenas uma gotha de vinho

para seguintes saúdes. Uma ao papa e á maman, outra ao Dr. Raymundo, Antonio, e

Caetano.

Tambem bebemos á saúde dos Srs. Condes de Villa Real, a pedido do

Menezes.

Em quanto a Entrudo, não se jugou nada, segundo ouvi. Poucas mascaras

apparecerão, e essas mesmas da maior semsaboria possivel.

Vejo que em Lisboa se têm feito muitas preces e procissões em consequencia

das grandes chuvas que têm havido.

O tempo tem aqui estado bom estes 2 dias mas não está ainda seguro. A prova

é o sol ter estado muito quente, o que não é próprio d’esta Estação.
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Depois d’amanhã tornão a começar os meus trabalhos, isto é amanhã de tarde

já tenho que estudar. Tenho uma Sabbatina em Mathematica. Em Philosophia ainda não

foi chamado á lição. Vamos a vêr se sou chamado depois d’estas ferias.

A maman falou d’um cazamento, que, segundo o Papa diz, está na forja, mas

nem o Antonio nem eu sabemos que cazamento é.

Tambem ainda não sabemos o que se passou entre a tia Pombal e o José de

Vilhena, pois o papa não nol-o mandou dizer. A final sempre cazou a Anna da Tixi.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Escrevi hontem a Mr. Richmond e ao Hermano.

Recados do Antonio e Caetano.
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7/2/56

Minha querida Maman do Coração

Recebi hoje a sua carta a sua carta de 5, que me causou pena, vejo que estão

com cuidado em consequencia da patéteira do Sr. Patuléa; em o encontrando hei de-lhe

dár um bom foguete; posto que elle o não fizesse por mal, é tolice não dizer as cousas

taes e quaes ellas são, pois o resultado é fazer ter cuidados sem necessidade. Eu tenho

soffrido da respiração, como mandei dizer, agora estou melhor até; mas nada mais ha. O

Jozé sahio hoje á Sabbatina, fez brilhaturas, como era de esperár, eu assisti e, como

fosse na aula nova, estava muita gente a ouvil-o: o arguente era um sargento de

infantaria 6.

Aqui o entrudo esteve sensaborissimo, na segunda-feira jantou aqui o

Raymundo, Luiz Candido Vargem, Menezes e M. Ponte, foi todo o divertimento, á

noite, erão 10 horas, quando já estávamos deitádos, passou uma musica d’estudantes

tocando muito bem. Temos ha 4 dias optimo tempo e lembra a primavera, em Coimbra,

posto chovesse, não houve a miseria que a Maman diz haver em Lisboa. Hontem houve

a procissão das Cinzas, hia bastante gente, e foi bonita, erão os passos de São Francisco.

Diga a Maman á Tixi que eu e o Jozé recebemos a sua carta, a que contamos

responder. Hontem tivemos todos quatro cartas de entrudo, só a do Costa tinha escrito

Rebuçados d’ovos, as outras nada dizião; tinhão apenas dentro umas flôrzinhas, alguem

lembrou-se serem ellas da Mana, eu duvido; custa-me a crêr conhecendo-lhe a

seriedade. Recebemos hontem o Jozé e eu cartas d’ella que nos causarão muito prazer,

breve responderemos. O M. Ponte por aqui vai hindo bem; elle na verdade é bom

rapazinho. Adeus, Recádos para todos, não esquecendo o Papa e a Mana

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 9 de Fevereiro. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Desde 4.ª feira que não me tem sido possivel escrever para caza, e é esta a

razão porque ahi não têm recebido cartas minhas.

Como já deve saber pelas cartas do Antonio, fui chamado na 5.ª feira á

Sabbatina em mathematica. Hoje dei lição em Philosophia, mas nem por isso estou

satisfeito com ella.

Recebi hoje a sua carta de 7 de Fevereiro, pela qual vejo que já estão mais

descansados á cerca da noticia do padre patuléa, e eu agora digo que o podem estar

completamente pois que o Antonio está perfeitamente bom. É verdade que soffreo

alguma couza da respiração, mas isso passou de todo.

O papa é que, segundo li, tem soffrido da respiração. Espero que não seja

nada, e que, quando receberem esta, já esteja bom.

Dei o seu recado ao Caetano, e incluza remetto a relação dos moveis, que se

comprou para o Manoel. O Caetano não a remette directamente á maman, porque não a

quêr importunar.

O Manoel esteve cá hoje antes de ir para o Páteo, quando nós estavamos

jantando.

Tenho tido o Viegas doente, de maneira que estes 2 dias tenho estudado só.

Tenho ido todos os dias vêl-o, e amanhã já elle me lecciona outra vez, por estar já

restabelecido. Elle, coitado, tem pouca saúde, e como estuda muito, isto ainda lhe faz

peior.

O filho do Dr. Bernardino está a morrer. O Dr. está afflictissimo, como é

natural, de mais a mais é o primogenito.

O Antonio foi lá hoje pela manhã, e eu fui logo depois do jantar. Quando

voltei de lá, vim por caza, a buscar o Caetano e fui passear com elle.

Dei um passeio muito comprido e bonito. Quando vinhamos para caza,

encontrámos o Dr. Raymundo, e fômos com elle passear ao jardim Botanico.

Desde que aqui estou é a primeira vez que sahi para passear.
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Recebi uma carta do Hermano, e por ella vi que elle ainda lá não recebeo a

minha carta em resposta á sua. É verdade que me demorei muito em responder, mas já o

fiz de facto. Se poder escrevo-lhe amanhã.

Vejo que tem tido um bom deriço com a historia do Jozé de Vilhena. O que eu

gostava era vêr o Caetano falar com a Tixi a esse respeito.

Adeos minha querida maman do meu Coração muitos recados a todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Escrevi ha tempos ao Santos.

Supponho que recebeo a carta, mas, por em quanto, eu não o sei.
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11-2-56

Minha querida Maman

Recebi a sua carta e a do Papa. Eu e todos estamos bons, muito estimo que

tambem o estejão. Aqui morreo hontem o filho do Dr. Bernardino Carneiro, o mais

velho, elle está muito afflicto, coitado, tem razão. Diga ao Papa que tenha a bondade de

pôr as estampilhas necessarias nas cartas, porque temos agora pago multa todos os dias,

e para isso é que não chega o dinheiro. Recádos a todos e á Mana. Adeus.

Filho muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 14 de Fevereiro. 1856

Minha querida maman do Coração

Recebemos hontem a sua carta do dia 10, e por ella tivemos o gosto de saber

que todos continuão a passar bem de saúde. Eu, actualmente, vejo-me ás vezes em

brazas, porque por hum lado quero escrever para caza, e por outro lado é-me isso de

todo impossivel.

O Antonio está, como já tive occasião de o dizer, completamente restabelecido

dos attaques. Está tomando leite de burra, e em quanto a toce, nenhuma tem.

Elle recebeo hontem uma carta do Abel, filho, de Pariz.

Escrevo hoje ao João Ferrão, porque soube hontem pelo Manoel, que elle tem

estado doente.

Faço ideia que não hade hoje ter estado muito bom tempo para a Procissão da

Graça, pois aqui tem chovido todo o dia.

Hontem houve aqui o enterro d’um estudante. Eu não fui em consequencia do

tempo.

Recebi cá uma carta do Hermano datada de 7. Se o vir diga-lhe que não sei

quando lhe poderei escrever.

O Ferrão já acabou o seu Concurso. Creio que se vai embóra no Sabbado.

Antes d’hontem indo por acaso ao Páteo, entrei na Aula d’Introducção e ahi ouvi dar

lição o Thomaz Palmella. O Manoel agóra dá lição de Geometria em caza d’elles, pois o

leccionista vai tambem ensinar os Palmellas, a pezar de terem o Jacintho que os podia

ensinar.

Não posso hoje ser mais extenso.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel.
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Coimbra 17 de Fevereiro 1856

Minha querida maman do meu Coração

Escrevo estas duas linhas para lhe dizer que nós temos continuado a passar

bem de saúde. Recebemos hoje a sua carta de 15 e outra do papa.

O Dr. Bernardino esteve cá hoje pela manhã. Elle coitado está muito sentido

com a morte do filho.

Mais uma injustiça fizerão os Lentes de Direito, a saber, = Sendo o Ferrão um

muito bom estudante e tendo feito muito bom Concurso, collocarão-no em 3.º lugar, e

de mais pozerão em 1.º lugar o Pedro Penedo, que é (permitta-se-me a expressão) uma

besta. Em fim, para não dizer mais, basta saberem que, sendo só 15 Lentes a votar,

apparecerão 16 votos n’uma das votações. Tal era a tranquibernia.

Estou persuadido que se o Ferrão fosse um homem que tivesse genio forte, não

acceitava tal lugar. Elle foi-se hoje embóra para Lisboa. Eu fui despedir-me hontem

d’elle. O Manoel veio hoje cá jantar. Elle é muito bom rapaz, e socegado. Hontem por

occasião de me despedir do Ferrão fallei com o O’Neill, que pede os seus cumprimentos

para a maman. Os Ornellas já cá estão. Chegárão na 6.ª feira.

O tempo está outra vez muito máo. Hoje tem feito um vento insupportavel.

O Antonio recebeo antes d’hontem uma carta do Rosado. Quero vêr se em

breve lhe escrevo.

Adeos minha querida maman do meu Coração muitos recados a todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano, e Manoel.

10 horas da noite.
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22 de Fevereiro 56

Minha querida Maman

Infelizmente, apesár das preces e de todas as rezas, o tempo continua a estár

muito máo e hoje tem chovido aqui bastante, não sei quando já isto ha de cessár.

Domingo não tivemos a Procissão dos Passos, conforme era o costume, foi a chuva que

obstou. Ahi, vejo que se fez, como sempre, mas debaixo d’água; o Tio Saldanha é que

não sei, como não apanhou alguma molha, que lhe fizesse mal. Sei que forão para casa

do Abel. Tive uma carta do filho de Paris, não parece estar muito divertido, cousa que

confesso que eu não percebo, não comprehendo como um rapaz se possa massar alli.

Falla muito na carestia das carruagens, e nas distancias, pouco mais me diz; ainda não

tinha visto Mad. Cheronet: pede recádos para todos.

Nós aqui estamos bons, e eu passo melhor da respiração, procuro não me

cansar sahindo muito pouco, de noite então nunca. Já dei duas lições e espero ser muito

brevemente chamado em Direito Civil, onde não fallei ainda, o Jozé esse tem muitas.

O Bernardino agradece á Maman e Papa o seu favôr, elle está muito triste

coitado. Tenho dó d’elle. Recados muitos e muitos á Mana Papa Tixi, Tios Ponte e

primos, o Manoel está bom, elle vem aqui quasi todos os dias. Adeus. Recados do

Caetano.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Cumprimentos do O’Neill.



António de Saldanha, carta n.º 31 Pág. 1/1

25 de Fevereiro 56

11 horas da noite

Minha querida Maman do Coração

Antes de me deitar e tendo acabado de estudár, quero escrever-lhe duas regras

para lhe agradecer a sua carta d’hoje. Hontem tivemos uma cartinha da Mana, em que

nos escrevia dizendo o motivo porque a Maman não o fazia. Creio bem que todas as

suas saudades se renovassem com a chegada do corpo do Avô; posto que felizmente não

saiba o que isso é, imagino o que se deve sentir e estes dois dias tem-me lembrado

muito a Maman, não sei como teve animo de hir á Lapa, a Mana coitada acompanhou-a.

O vêr o Honoré sem o Avô sobre tudo, lhe devia fazer muita impressão.

Vejo que o Papa está melhor o que muito estimo, estou convencido que o

tempo bom deve-lhe fazer bem á respiração, aqui há dois dias esta elle melhor, Deus

queira que continue assim, para vêr se eu tambem me ponho melhor da respiração, que

muito me tem incommodado este anno, bem como a toce, estou tomando leite de burra,

mas por agora pouco bem me tem feito. Pergunta-me se não tenho visto o O’Neill, vejo-

o ás vêzes; mas pouco, porque elle ráras vezes vem ao bairro alto e o Raymundo não

gosta que eu vá á baixa por causa da subida, que me cansa; assim mesmo algumas vêzes

lá vou. Adeus recádos ao Papa e á Mana, e a Maman não se apoquente com os meus

attaques, que no fim de contas hão de passar em vindo o calor, eu digo só isto, porque

creio que não escondo o que tenho. Adeus.

Filho muito amigo e obediente do Coração

António

Recádos do Jozé e Caetano o Manuel tambem os manda. Diga á Mana que

breve lhe escrevo, gosto sempre immenso das suas cartas.
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Coimbra 28 de Fevereiro 1856

Minha querida maman do Coração

Espero que não tenhão tido cuidado em nós, por eu ter dito na minha carta de

25 que escrevia n’essa tarde, e por o não ter no fim feito.

Esta Semana tenho tido bastante que fazer. Hontem dei lição em Philosophia,

sobre a electricidade da atmosphera.

O Antonio que vai quasi sempre ao Musêo vêr as Aulas ouvio-me dál-a.

Hontem recebi a sua carta de 25 que muito estimamos, por ella saber que todos

estavão bons, e que a maman estava remise do choque que teve ultimamente .

Por fim não sahi a tal Sabbatina em que me falla na sua carta, e que lugar no

dia 22, 6.ª feira. Nós aqui estamos todos bons. O O´Neill esteve cá hontem á noite de

caminho para o Theatro Academico. Adeos minha querida maman do meu Coração

recados a todos e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel Ponte. Não escrevo agora mais porque

são quasi horas do Correio partir.

7 ½ horasda manhã
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Coimbra. 4 de Março. 1856

Minha querida Maman do meu Coração

O que julgará de mim, vendo que não lhe escrevo vai já em tanto tempo?

Deverá de certo estranhar isto, pois por muito que qualquer tenha que fazer, custa a crêr

que não haja um momento de que possa dispôr, para escrever a seus Pays. Seja como

fôr, só me resta a consolação, de que se isto tem tido lugar não é de certo por falta de

amizade, e de que tanto a Maman como o Papa hão de perdoar esta falta a seu filho.

Hontem tive o gosto de receber a sua carta de 2, e de por ella saber que todos estão

bons. Nós aqui estâmos tambem todos bons. Tem feito um tempo lindo, e sobretudo as

noites tem estado encantadoras. Já vai fazendo algum calôr. Hoje ao anoitecer estava

um tempo tão sereno que estivemos, tendo um candeeiro accezo, com a janella aberta.

Tem havido ultimamente theatro Academico, e tem representado o Taborda.

Eu não fui ouvil-o. Hoje deve elle representar pela ultimamente vez, pois vai amanhã

para Lisboa. Tem sido muito applaudido pelos Estudantes e pela gente da terra e Lentes,

e creio que elle se acha muito lisonjeado com isso.

Dizem que vai haver um baile a favor da Philantropica, e que não se admite o

trajo academico. É uma ideia pouco feliz (com o devido respeito ao Dr. Bernardino) a

de dar um baile em Coimbra, pois é cousa difficil de pôr em pratica n’esta terra. Hoje

fomos á Audiencia onde foi julgado um homem accusado de ter morto outro, ou pelo

menos de ter sido cumplice no assassinio. O homem foi sentenciado a 6 annos de

degredo. É a 2.ª vez que vou ver uma Audiencia, que aqui tem lugar ás 4.as feiras e

Sabbados. Entrei lá o outro dia e senti uma sensação, que não posso explicar, quando lá

me achei.

Estou sempre a importunar com pedidos, mas lá vai. Peço que, se fôr possivel,

me mande outro par de sapatos mas não no genero dos ultimos que me mandou, pois

são tão pezados (em razão da grossura da sola) que me canção quando ando, e tem as

orelhas tão altas que me rompem as meias, além do muito duro que é o contra-forte.

Não julgue que é isto exageração minha.

Este mês tirei os 4800 rs porque tive de pagar huns livros que comprei o mez

passado, e comprar outros. É a unica despeza que aqui ha, e bem é de vêr que é uma



José de Saldanha, carta n.º 33 Pág. 2/2

despeza proveitosa. Hontem comprei o Frei Luiz de Souza do Garrett, que já li e de que

gostei muito.

Acho que tiverão toda a razão em apozentar o Filippe, pois, apezar de não ser

muito antigo em caza, tem-se mostrado tão fiel e tão grato, que seria uma couza que

accusaria a consciencia pol-o na rua, isto é entregar á miséria um homem já idoso e

doente.

A Egoazinha esteve, pelo que vejo, a morrer. Pobre Egoa, que tanto me tem

aturado! É tanto mais de admirar isto que sou verdadeiramente infeliz, a esse respeito,

por exemplo com cães. É muito agradavel ter um cão, mas por outro lado tem isso

graves inconvenientes, porque se lhes toma affeição em excesso, e quando esse animal

deixa de existir é uma verdadeira afflição para o donno, uma perda muito sensivel e

quasi irreparavel, pois é a perda d’um amigo.

Adeos minha querida Maman do meu Coração recados a todos e acredite que

sou seu

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Não sou mais extenso porque quero

vêr se ainda escrevo hoje ao Papa.

Hoje dei lição ao Dr. Raymundo e no dia 28 tambem. Hontem dei lição em

Philosophia. Um abraço á Thereza.

Os meus parabéns ao Alexandre Ponte pelo dia 7.
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Coimbra. 5 de Março. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Tivemos hoje noticias de caza pela sua carta com data de 3 escripta ao

Antonio, e por outra do papa com a mesma data.

Hontem recebi a carta da Thereza, que muito estimei, e que não sei como hei-

de agradecer. Tambem recebi uma do papa do dia 2. Espero que elle esteja melhor da

respiração, pois diz ainda não estar de todo bom.

O tempo continua a estar muito bom. Hoje depois de jantar, á tarde, fui com o

Antonio e o Menezes ao Penedo da saudade. Lá encontrámos o Jacintho com o Filippe

Palmella. O Francisco esteve cá hontem pela manhã.

O Manoel tem por aqui vindo quasi todos os dias.

Hoje dei lei em Mathematica ao Coelho porque, segundo me parece ter já

mandado dizer para Lisboa, o Dr. Raymundo sahio para fóra de Coimbra e ainda não

voltou.

Hoje ha Theatro Academico. Nós não vamos nem d’isso temos pena.

Dizem que vem El-Rei D. Pedro a Coimbra. Não sei se é verdade.

Em quanto a noticias nenhumas posso dar porque nenhumas sei.

Peço á maman que em vendo o Callinguidge lhe dê recados meus, e a Mr.

Richmond também.

Como vai o Cypriano? Falando em gente idosa lembra-me ter ouvido dizer que

cazou a Maria do Espirito Santo de caza da tia Ponte. Não sei se é verdade?

Quero vêr se escrevo amanhã ao João Ferrão e ao Hermano. Disse-me o

Manoel que ainda está em duvida a vinda do Hermano aqui em Julho. Deos não me

ouça, mas parece-me que são taes os medos de elle nunca estar apto para fazer exame,

que fica sempre em preaparatorios.

Adeos minha querida maman do Coração recados para todos e aos criados, e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.
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Recados do Antonio, Caetano e Manoel.

Peço que me mande dizer se têm visto a minha ama, e como ella está.

8 horas da noite.

Vamo-nos confessar todos amanhã pela manhã. A Thereza hade gostar d’isto.

Por fim escrevi esta noite mesmo ao João.
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18 de Março 56

Meu querido Papa do Coração

Escrevo-lhe hoje em lugar de ser á Maman, porque, a ultima vêz que o fiz, foi

uma carta muito pequena; mas diga á Maman que para o primeiro dia pode contár com

carta minha, amanhã ou depois. Ha trez dias que estamos em ferias; mas apezár d’isso

eu tenho tido que trabalhar n’uma dissertação de Direito Ecclesiastico, que, embora diga

o Jozé Estevão o que quizer, dão bastante massada, querendo-se fazer cousa decente e

não são tál em Latim, mas sim em Portuguez; eu tive trez dias de grande trabalho e só a

acabei hontem, o Jozé tambem tinha uma, que se acha terminada. Com que então o

Caetano escreveo á Mana, que nós estudávamos muito? Pelo que diz respeito ao Jozé,

não ha duvida que a palavra muito é bem empregáda, eu tambem não me tenho

descuidado das minhas obrigações, e felizmente tenho sido feliz nas duas lições que

tenho dado; mas não tenho a constancia pelo estudo que no Jozé se encontra; comtudo

verdade, verdade não ha motivo de queixa, leio sobre tudo muito. Aqui tem havido

concertos dádos pelo tál Noronha, não fui vêz alguma, por isso nada posso contár,

dizem-me que toca muito bem.

Tenho sido mandrião em escrever para casa, e tem razão de queixa; mas a

Maman tambem tem razão em attribuir esta falta á minha mandrieira, porque eu por

qualquer outro motivo, não era capáz de deixar de escrever, a minha falta é pelo

systema de deixar d’um dia para o outro, chega a noite e estou cansado e penso que no

dia seguinte é muito facil faze-lo, e assim vão passando os dias. Aqui tem continuado a

chuva sem cessar ha trez dias, a mim pouco me importa, porque não saio de casa, estou

em ferias e portanto nada tenho que me obrigue a sahir; mas a minha respiração é que

não gosta muito do máo tempo, porque, desde que chove, tenho soffrido outra vêz,

ainda que pouco. O Papa é que vejo que está felizmente bom. Amanhã começão a

Maman e a Mana (apezar do triste estádo em que, coitada, tem a cára) as suas estafas de

Semana Santa, muito me lembrão n’estes dias. Recebi hoje a carta da Mana que muito

estimei. Adeus. Recádos a todos. Recados dos de casa e do Jozé.

Filho muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 20 de Março. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Na verdade sempre tenho sido muito preguiçoso em escrever! O que espero é

que desculpe esta minha falta. Nós estamos todos bons.

Jantou hontem cá o Manoel. Fomos á noite a Sé, e depois á Capella da

Universidade. Hoje é dia de visitar as Igrejas. O tempo desde hontem está melhor.

Agradecemos muito e muito as amendoas. São muito boas. O Costa teve

tambem um caixão pequeno d’ellas. O Caetano tem-nas todas guardadas á chave, com

medo que elle pilhe alguma indigestão. O Costa pai ha-de gostar de saber isto, pois

recommendava ao filho que tomasse cuidado.

Faço ideia da indicisão em que a Thereza terá estado sem saber se ha-de ir aos

Inglezinhos ou a S. Luiz. Deve ter sido bom. Aqui há na Sé Pontifical. O Bispo hontem

já estava todo vestido de roxo.

Mandou o Caetano uma caixinha com amendoas ao Dr. Raymundo. Este vio

hontem a minha dissertação de Philosophia, e parece que não a achou má. Peço que diga

ao Hermano que tenho feito altas diligencias para arranjar o tal programma, mas parece-

me que não os ha cá. No Sabbado até fui ao Conselho Superior d’Instrucção Publica,

estive lá a procurar com um continuo (não sei se assim se chama) e não os achei. O que

ha é o programma das materias que se dão em cada cadeira de per si, mas o Hermano

segundo julgo quer o programma dos exames que se exigem para entrar na

Universidade em Outubro, e isso não ha cá. O que posso, se elle quizer, é mandar o que

cá ha. Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite que

sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

9 ½ da manhã.

Recados de todos.

Recebemos hontem a sua carta de 17. Desculpe a letra. A carta é escripta

muito á pressa. Ainda não estou vestido de todo.
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Coimbra 18 de Março. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Devem ter estranhado com razão não receberem cartas do Antonio nem

minhas durante estes dias, de mais tendo começado as ferias no Sabbado. A causa

d’essa falta é o elle ter estado fazendo a sua dissertação em Direito Ecclesiastico e eu

tambem outra em Philosophia. Felizmente estão ambas promptas.

Aqui em caza todos estamos bons.

Desde Domingo que chove sem cessar.

Não posso ser mais longo. São horas para a carta ir para o Correio. Recebi no

Domingo a sua carta de 14 que muito agradeço.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio e do Caetano.
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23 de Março

Minha querida Maman do Coração

Tinha escrito ha quatro dias ao Papa, dizendo-lhe que no dia seguinte daria

noticias minhas á Maman, mas não executei a minha promessa, porque vierão as festas

da Semana Santa e n’estes dias, posto que seja em Coimbra, não ha mãos a medir, a

minha gente não paráva em casa e portanto tambem me não deixavão descansar. O

Arcebispo fêz pontificál, quasi em todos os dias tinhão tocádo na Universidade, forão á

Sé; em consequencia d’isso o Arcebispo pedio ao V. Reitor feriádo (e este anno é o

primeiro extraordinario) para amanhã, pois na terça-feira é dia santo, e ficão as ferias

com duração até 4.ª feira; eu estimei, era um dia d’aula entre as ferias e o dia santo e

portanto foi bom que o V. Reitor nos privasse de hir amanhã ás aulas. O nosso celebre

rabequista portuguez Noronha, que tem estádo aqui de passagem, figorou na orchestra

dos Estudantes, de maneira que estáva muita gente para o ouvir, pregou um rapaz, que

se formou o anno passádo, muito bem. Em Lisboa houve tambem festas bastantes, a

Mana necessariamente foi a todas. Já ouvio o Soares Franco? Elle tem habilidade, mas

não sei se porá em practica tudo que diz, porque o anno passado, tempo em que se

formou, era elle ainda bem debauchado, foi um dos Estudantes riscádos na historia de

Thomar e a quem os Lentes se negarão a examinar; comtudo é possivel que esteja

mudado. Agradeço as amendoas, vierão muito a propozito, o Caetano é que as teem

guardadas, para impedir que se comão demasiado, porque, como a Maman diz, eu gosto

muito d’ellas. No meio de tudo isto esquecia-me dár as boas festas, e os parabens pelas

boas informações, que teve dos estudos do Jozé.

Adeos, recádos a todos e diga a Maman á Tixi, que conto escrever-lhe amanhã,

para lhe dár os parabéns pelos annos. Boas festas a todos de cása.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 23 de Março. 1856

Minha querida maman do Coração

Espero que tenha festas tão felizes como eu lh’as posso desejar. O mesmo

desejo ao Papa, Thereza, tios e tias, e como eu não posso escrever a todos por isso peço

á maman que a todos as dê em meu nome.

Estes dias tenho escripto pouco, mas bem sabe que na Semana Santa pouco é o

tempo de que se pode dispôr.

Aqui fizerão-se as festas todas com muito estrondo na Sé Nova. Houve sempre

Pontifical. Na 6.ª feira é que o Bispo não officiou creio que por ser esse o costume,

comtudo assistiu á festa. Eu fui sempre ver as festas a essa Igreja ou á Capella da

Universidade. N’esta Capella tocou a Orchestra do Theatro Academico.

Hoje tambem houve na Se Nova festa de Pontifical.

Forão lá tocar os estudantes e também foi o Noronha celebre rabequista

Portuguez, que tem aqui estado ultimamente.

Segundo ouvi os estudantes foram tocar hoje na Sé para alcançarem do Vice-

Reitor por via do Bispo um feriado para o dia d’amanhã. Não sei se isto contribuio para

haver feriado amanhã ou não, mas o caso é que o ha com geral contentamento. É um

feriado bem dado porque sendo depois d’amanhã dia Santo descança-se assim durante 2

dias seguidos.

Dei hontem um lindo passeio com o Costa, Manoel e os 3 Ornellas. Fomos

n’um bote até á quinta das Cannas, onde desembarcamos.

Esta quinta é muito bonita, e sobretudo pela sua posição. Accresceo a isto tudo

o estar uma tarde optima. Estou persuadido que tanto a maman como a Thereza havião

de gostar muito de ver esta quinta.

Finalmente chegarão antes d’hontem os livros do Santos e as camizas que de

novo torno a agradecer. Eu fiquei isto é comprei um dos livros, e hontem mesmo o fui

levar ao Padre Simões, dizendo que o auctor me tinha encarregado de o offerecer em

seu nome ao dito Padre. Foi uma mentira, mas não me peza muito na consciencia

porque foi para beneficiar o Santos. O Padre lisonjeou-se muito com o offerecimento e

disse-me logo que os livros havião de certo ter extracção. Ao que eu respondi que,

querendo o auctor saber se os livros mereciam a approvação do Lente de Latinidade,
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antes de os por á venda, para isso eu pedia que elle examinasse o livro para, no caso de

o achar bom, adoptar essa obra na Aula. O Padre disse-me que havia de ver o livro, e

que me havia de dar a resposta. Estou por isso muito contente, e conto em breve

escrever ao Santos dizendo-lhe o que ha. Esta gente é necessario leval-a com muito

cumprimento e adulação. Eu não sou adulador, mas como sou amigo do Santos e quero

ver se elle vende a sua obra por isso obrei como se fosse.

Hoje pregou na Sé pela 1.ª vez um Doutor em Theologia chamado Donato. Eu

não o ouvi mas todos dizem que elle pregou magnificamente. Adeos minha querida

maman do Coração muitos recados a todos e accredite que sou seu filho muito amigo do

Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Este jantou cá hoje.

Peço que me mande dizer se tem visto a minha Ama, e como ella está. Tem

hoje estado um vento que leva tudo pelo ar. Parece-me que temos chuva. Falla-se em

que o Vice-Reitor pede a demissão do seu cargo. Fiz hoje bastantes vizitas, mas

felizmente só achei uma em casa.

O Antonio recebeo hoje a sua carta de 21, que muito agradece. Espero que o

papa esteja melhor da respiração. Tambem espero que a estafadeira, que de certo têm

tido, não tenha feito mal nem á maman nem á Thereza.

9 horas da noite.
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Coimbra 31 de Março. 1856

Meu querido papa do meu Coração

Não quero deixar de escrever esta manhã para caza, porque, como mandei

dizer á Maman que tencionava escrever hontem de tarde e não o fiz, poderião ficar com

cuidado não recebendo carta alguma minha.

Hoje acaba já o terceiro mez da nossa estada aqui durante este ano lectivo. O

peior é faltar outro tanto tempo antes que possamos ir para Lisboa.

Espero que o papa tenha passado melhor da respiração. O tempo esteve

pessimo toda a semana passada, mas hontem esteve um dia lindo e hoje tambem o está.

Hontem estiverão aqui pela manhã o Maldonado, e Luiz Monteiro.

No Sabbado houve um concerto dado pelo Noronha. O homem dizem que

tocou muito bem. O que foi ridiculo foi o fazerem-lhe discursos nos intervallos alguns

estudantes. Parece-me que nunca tal se vio n’um concerto pago. Offerecerão-lhe uma

medalha. Um dos illustres oradores terminou tratando-o por Excelência, mas parece que

o homem não gostou muito d’isso. Isto tudo são as informações, que tive do Antonio e

do Costa.

O Antonio agora tem n’alguns dias aulas ás 7 horas da manhã.

Eu até agora tinha aula ás 8 da manhã, mas já fui intimado com os meus

condiscipulos a ir á Aula de dezenho, que dura desde as 7 até ás 9 da manhã. Ainda não

tinha havido essa Aula este anno porque se esteve arranjando a caza. É mais uma

massada, pois só nas Aulas venho a estar 5 horas, o que não é nada divertido. Hontem

recebi uma carta do Rozado. O Antonio tambem recebeo hontem a sua carta de 28.

Adeos meu querido papa do meu Coração, muitos recados para todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

9 horas da manhã.
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Recados do Antonio, Caetano e Costa. Esquecia-me dizer que dei lição em

Philosofia na 6.ª feira 28.

Hoje he dia feriado pois ha festa na Universidade. O peior é que nos tira a 5.ª

feira, e fica assim uma semana muito comprida, pois são 5 dias d’Aula seguidos.

Agradecemos os jornaes que teve a bondade de nos mandar.

Tivemos o outro dia noticias do Abel por uma carta que elle escreveo ao

Menezes.
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3 de Abril. 56

Minha querida Maman do Coração

Ha uns poucos de dias que não escrevo, mas o motivo é o ter estado o

Menezes bastante doente e eu quase que me não tenho tirado de casa d’elle, no

Domingo queria eu escrever, mas á noite, quando me dispunha a faze-lo, vierão instár

tanto comigo, para que eu fosse ao concerto dado pelo Noronha, que, não podendo dizer

que não, fui. Hontem dei lição em Direito Civil e creio ter sido boa, o Jozé também

cantou na sua aula de Mathematica e, conforme o costume, brilhou, eu assisti e, posto

que não entendesse palavra, pela maneira desembaraçada com que fallava, pareceo que

sabia a materia bem. A Dissertação que tive em Direito Ecclesiastico e que o Mexia teve

a bondade de elogiar, foi sobre o Beneplacito regium, não explico o que é, pois a

Maman de certo o sabe, creio que não me sahi mal d’ella; mas dêu-me bastante

trabalho, porque os livros consultados por mim seguião todos uma opinião diversa da

minha.

Em quanto á questão de vinculos, sobre que me pergunta o que eu penso,

entendo que a Camara dos Pares, no adiamento da questão, faltou á sua dignidade, da

mesma sorte que quando qualquer par falta á sua, todos as vezes que, para se não

comprometter, deixa de votar, a Camara tinha obrigação de tratar a materia, uma vêz

que ella lhe tinha sido dada na ordem do dia, e o Paiz perdêo, se a reforma era

necessaria, em o projeto ser adiado; como sou futuro de um vinculo, estimo que a

materia fosse adiada, se este era o meio de os salvar, o que não me parece, pois o

systema é cortar as couzas pela raiz e não este; quanto á questão em si entendo que ella

não é sobre o principio ser bom ou máo, mas sim, se os morgádos no estado actuál das

couzas devem ou não ser abolidos. Tenho estudado alguma cousa a questão e cada vêz

estou mais firme na minha opinião. É tarde e eu quero que esta carta vá hoje, para que

possão ter noticias amanhã. Adeos. Recádos a todos, ao Papa escreverei a primeira vêz.

Filho muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra. 6 de Abril. 1856

Minha querida maman do Coração

Ha bastantes dias que não escrevo, e a razão é porque esta Semana tem sido

(como aqui se diz) macha, isto é que tem o dia feriado no principio ou no fim, e então

tenho tido pouco tempo de que podesse dispor.

Pela sua carta escripta ao Antonio no dia 4, e que aqui chegou hoje, soube que

a maman e todos os de caza continuão a passar bem, o que muito estimei. Tambem por

esta soube que ja tinha recebido a carta do Caetano, em que este dizia que tanto o

Antonio, como eu, tinhamos dado lição no dia 1 do corrente. O Antonio deu boa lição.

Hontem recebi a sua carta de 2 e 3. Não faz ideia como fiquei passado quando

soube que Mr. Richmond partia no dia immediato (4), e vi que já não tinha tempo para

lhe responder antes da partida. Conto pois escrever-lhe hum dia d’estes, e remetterei a

carta para caza. Peço muitos recados para o Collingridge. Estou envergonhado com este

pois parece-me que já lhe devia ter escripto. A razão porque não o tenho feito já, é

porque, como estou alguma cousa esquecido do Inglez, leva-me muito tempo a escrever

uma carta n’essa lingoa, para ver se assim escrevo menos asneiras. Hoje escrevi ao João

Ferrão e ao Hermano. O Manoel Ponte jantou cá hoje. Hontem fui de tarde aos

Cavallinhos, mas não volto lá mais porque nunca vi nada mais massada. Começou o

divertimento ás 5 horas da tarde e accabou perto das 9 horas da noite.

Estou contente pois já vendi 2 livros do Santos, de maneira que já cá tenho

2700 rs para lhe entregar.

Vejo que nas Camaras e em Lisboa têm todos estado muito influidos com a

discussão sobre os vinculos. Eu, confessando a verdade, sou pelos vinculos, pois antes

quero o dinheiro nas mãos de nobres do que de agiotadôres.

Na 6.ª feira fui pela manhã cedo para a Aula de dezênho, mas, de balde,

porque o Lente não foi lá. Está doente. Até agora não tem sido culpa d’elle o não haver

Aula, mas sim de quem aqui governa, pois esteve-se arranjando a caza para a Aula,

porque não a havia. Parece incrivel mas é este o caso. Aqui não podem ter nunca

professôr de desênho. Tirando decimas e direitos de encarte fica um homem reduzido a

ter 21$000 rs mensaes, que é o ordenado a final do professôr d’essa cadeira.
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Não faz ideia do tempo máo, que aqui tem estado. Tem feito um vento

fortissimo. Recebi hoje uma carta do Papa de 4 e o Antonio tambem recebeo outra

d’elle.

Peço que agradeça a Tixi da minha parte a sua carta de 28.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente.

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Se hoje me for possivel ainda conto

escrever ao papa.
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Coimbra 9 de Abril 1856.

Meu querido Papa do Coração

Ha dous dias que não tenho noticias suas e hoje tenho algum cuidado, pois que

se espalhou aqui, não sei como, que tinha havido uma revolta em Lisboa e, sempre que

ha estas cousas, fica-se inquieto pelas pessoas que estão no sitio, onde a desordem se

passa. Espero com ancia pelo correio d’amanhã, apesár que não me espanta que tál

tivesse acontecido, porque nas provincias as medidas financeiras do Fontes teem

causádo grande sensação e toda a gente, com razão, esta zangáda contra as táes leis. Na

Camara dos Pares vejo que a lei dos vinculos está em discussão e naturalmente é

rejeitada. Estimo que o Papa votásse contra o Adiamento, pois os Morgádos ganhavão

como a questão se decidio, e a Camara foi, ou, para melhor dizer, abrio conforme o

pedia a sua dignidade. Eu tenho estudado a questão um pouco e cada vez estou mais

convencido da necessidade da sua existencia, não os admittindo talvez em principio. A

nobreza, barreira indespensavel á demagogia, sustentaculo das Monarchias

Constitucionaes, reconhecida mesmo como tál pela Carta, não estando ou, para melhor

dizer, não sendo ainda sufficientemente instruida, isto é, não tendo o apoio da

inteligencia, precisa ser rica para a sua existencia, e esses bens que ella possue

necessariamente os havia de perder pela morte dos Morgádos, pois que os nossos

actuaes Administradores estando empenhados, e diga-se a verdade não pela sua culpa;

mas sim em consequencia dos Precatorios que seus Pais tinhão alcançado d’El Rei, os

senhores de casa vêr-se-hião obrigádos a pôr em praça seus bens e a propriedade

passando toda para a mão dos agiotas, traria comsigo a queda da nobreza e portanto uma

alteração profunda nas bases essenciais do systêma que nos rege. Digo isto olhando a

questão pelo lado politico que pelo Ecconomico e mesmo debaixo d’este ponto de vista,

que eu acabo de apresentar, muito mais poder-se-hia dizer. A Lei mesmo do Senhor M.

De Pombal, que tem servido de cavallo de batálha, pelo facto de ser autorisada por um

homem tão eminente, parece-me, porque o outro dia a li pelo alto, longe de provar

contra, ser muito a favôr; e basta a simples consideração do grande poder que tinha o

Senhor M. De Pombal, para eu estar convencido que se elle quizesse e achasse
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conveniente tê-los-hia estinguido, a mão que com um só traço de penna lançava os

Jesuitas fóra do Reino e que lutava contra as facções dos fidalgos  com tanta vantagem,

não se acobardava diante d’assinatura de uma tal medida; emfim até aos filhos segundos

eu estou certo que tál Lei não convinha, e então considerada ella em si, isto é, a proposta

feita pelo Ferrão devia ser rejeitáda pelo mál que a Lei está concebida. Aqui nada ha de

novo. Recádos a todos e sou

Filho muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra. 10 de Abril. 1856

Meu querido papa do meu Coração

Vai já em alguns dias que não tenho o gosto de lhe escrever. Sei que está

melhor da respiração, o que muito e muito estimo.

Nós aqui vamos passando bem de saude. Tem estado estes dias passados um

tempo pessimo, e sobretudo muito humido. O Dr. Bernardino tem estado doente

bastante, e por agora poucas melhoras tem. É uma doença celebre. Tem todos os dias

desde as 11 horas da manhã até 1 hora ou 2 horas da tarde uma dôr fortissima na cabeça.

Segundo ouvi devem ter hoje prestado juramento a El Rey D. Pedro todos os

Lentes.

Eu não fui vêr isso.

Tem havido ultimamente Concursos em Theologia. Até veio na Revolução de

Setembro uma grande descompostura dada á Faculdade de Theologia por um dos que

queria ir aos Concursos, por ter sido insinuado a que não fosse, porque elle era o mais

moderno e erão escolhidos só os mais antigos. É uma descompostura bem dada, tanto

mais que o excluido é justamente o mais esperto dos Concurrentes.

Dizem que tem feito muita bulha nas Provincias a lei de Fazenda, que o Fontes

quer que passe.

Fallava-se ha dias em ter havido bulha em Lisboa mas não sei se isso é exacto.

Adeos meu querido papa do meu Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Costa e Caetano. Aquelles receberão hoje as suas cartas

datadas de 8.
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Coimbra 10 de Abril. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Recebi hontem a sua carta do dia 7 que muito e muito agradeço. Não ficamos

com muito cuidado no dia em que não recebemos carta, pois vimos logo que se isso

tinha lugar era em consequencia de algum pequeno impedimento, mas que este não era

de cuidado, porque, se o fosse, ter-nos-hia de certo escripto alguem de casa.

O Menezes está já restabelecido. Elle ficou muito obrigado e agradecido

quando soube que a maman tinha fallado n’elle. É bom rapaz, e muito socegado.

Acaba de jantar aqui o Manoel Ponte. Foi com o Antonio e o Costa para caza

do Menezes.

O Manoel já deo lição na Aula de Introducção, e parece que foi boa. Ao

principio dizia-se que ele não podia ser chamado á lição, por não ser costume chamar os

ouvintes, classe a que elle pertence n’essa Aula, mas como se decidio que os ouvintes

fossem tambem chamados á lição, por isso o Jacintho logo depois lhe fez dar lição. Elle

estuda Geometria com o Carlos Machado, e creio que vai começar com a Logica.

Parece-me que o deve fazer quanto antes, pois ainda lhe resta a Rhétórica, que sempre

leva algum tempo a estudar-se.

Recebi ha dias uma carta do Abel (filho) datada do dia 26 de Março. Não dava

novidade alguma.

Não é má historia a do tal creado do Paço.

El-Rey D. Fernando sempre se decidio a sahir de Portugal. Acho-lhe muita

razão pois imagino que nada ha mais divertido do que viajar.

O Antonio está bom de saúde. Hontem fomos a uma reunião que houve n’uma

sala do Theatro por causa d’uma accusação que fizerão aos Directores do mesmo

Theatro em consequencia d’elles terem emprestado a tal sala para o Concerto do

rabequista que aqui esteve ultimamente. Disserão immensas asneiras, e o tal, que

accusou os Directores, fez uma triste figura.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo e obediente

Jozé.

5 horas da tarde.

Recados do Antonio e Caetano.
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Coimbra 14 de Abril. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Devia ter escripto hontem de tarde segundo o meu costume, mas como não o

fiz por isso o faço agora, que são 7 ½ horas da manhã, ainda que á pressa pois tenho

Aula ás 8 ½ horas.

Hontem de tarde estavamos todos á janella bem como o Manoel, quando

vimos passar um rabequista e 2 tocadores de harpa. Fizemol-os entrar cá para caza, e

aqui tocarão pelo espaço mais de 1 hora. Não tocarão mal. São Napolitanos.

Na 6.ª feira 11, fui chamado á lição em Mathematica mas estive muito pouco

tempo na pedra, porque accabou a Aula. No Sabbado fui chamado novamente e estive 1

hora na pedra.

4.ª feira ha uma grande discussão no instituto. O D. Francisco tem que falar

pois que a these aprovada para isso foi dada por elle. A these é a seguinte = Se ha ou

não decadencia nas humanidades, e quaes os meios a applicar no caso de a haver =. É

uma these muito difficil e sobre que nada ha escripto. Só se é admithido com bilhete. Eu

já pedi 2, um para o Caetano, outro para mim. Diz o O’Neill que se falasse na discussão

diria que não ha decadência nas humanidades e que para prova d’isto citava o Jozé

Machado de Abrêu e outro Lente de Direito, que são muito gordos. Não deixa de ter sua

graça este dicto.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. O 1.º já recebeo as suas cartas de 9, e

10. Recebi uma carta do Rozado do dia 9.

Estamos quasi sem chá, e por isso pedimos que nos mandem algum de Lisboa,

no caso de ser possivel mandal-o. Pedimos isto porque o chá que aqui ha é pessimo.

O Antonio não escreve hoje porque se deitou muito tarde em consequencia de

estudar até muito tarde.
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16 de Abril – 1856.

Meu querido Papa do Coração

Pouco posso escrever hoje e deixo para amanhã uma carta mais longa. Estes

dias tenho tido muito que fazer, pois parece-me que vou dár outra vez lição no Ruas, em

consequencia d’elle ter chamado estes dias passados ao pé de mim e portanto, posto que

não haja certeza, é mister a gente preparar-se bem; alem de que tenho hoje de entregar

uma dissertação em Direito Civil, que me tem dado que fazer. O Jozé dêo a semana

passada duas lições em Mathematica, ali é que se pode estudar com gosto, porque se é

chamado muitas vezes, em quanto que em Direito passão-se dous e trez mezes sem se

abrir o bico. Hoje temos aqui um dia lindo e bom é, pois que o inverno com o seu rigor

não foi bom para mim; agora estou bem e com a primavera fico de boa saude, isto é,

engordo mais, pois o unico mál que tenho, é estár magro, todos os dias tomo leite de

burra. Recádos a todos e

Sou filho muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 18 d’Abril. 56

Minha querida Maman do Coração

Hontem não me foi de todo possivel escrever para Lisboa, porque me levantei

muito tarde, estive na cama a lêr e depois tive que estudar de dia, para poder hir passar a

noite a casa da Sr.ª Viscondessa de Maiorca, para onde tinha sido convidado em

consequencia de serem hontem os annos do Visconde, esteve alguma gente e passou-se

menos mál. Antes d’hontem houve discussão no Instituto, a these era: se ha decadencia

no estado das humanidades em Portugal, e no caso de a haver quaes os remedios para

obstar a isso? Fallou o filho do Barão de Chancelleiros muito bem, o D. Francisco

tambem se estriou, e não foi mál, posto que se não possa dizer que brilhásse, pois quem

tinha estudado a matéria tanto, como elle tinha feito. Dei lição na 4.ª feira em Direito

Civil e posto que a esse respeito me deva calár, porque ninguem é juiz em causa propria,

direi as palavras do Ruas ao Dr. Bernardino, pois sei que ha de estimar sabe-las; “O

Conde, disse elle, foi hoje muito bem n’uma lição a que eu o chamei, diga-lhe que

continue a estudar, pois tenciono torna-lo a chamar em breve”. O ponto que eu tratei foi

do Matrimonio e das pessoas que o não podião contrahir. É a primeira vez que eu tenho

ficado deveras satisfeito d’aquillo que disse, fallei perto de meia hora.

Li a pergunta que me fez n’uma das suas ultimas cartas, sobre a demanda do

Tio Fernando. Se a Avó tinha direito á metade dos bens adquiridos durante o seu

cazamento, não se especificando na escritura de cazamento nada a esse respeito, só se

diz que caza por dote e arrhas segundo a Lei do Reino. Como é a primeira consulta que

se me faz, não posso deixar de responder. Entendo que a Avó não tinha direito á metade

dos bens adquiridos durante o seu casamento; porque quando se casa sem escritura, ha

carta de metade, isto é, ha comunidade de bens entre marido e mulher, porem, quando

se casa com escritura especificando dote e arrhas, é necessario que a communidade de

bens seja declarada, sem isso não se dá. Agora, de proposito, fui ver as Ordenações e

achei no Livro 4 Tit. 95s3 das Ordenações o seguinte: “E o que dicto é (referindo-se

aquelles em que ha carta de metade, sem escritura) não haverá lugar nos casamentos

feitos per cartas d’arrhas, salvo em aquelles bens, em que per bem e virtude do contrato

devem ser meeiros o marido e a mulher, porque em taes bens ficará em posse, assi como
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se o casamento fosse feito por carta de metade.” Esta Ordenação é expressa e portanto

aqui está a razão da minha opinião.

Soube hoje que acabou a discussão sobre os Vinculos, estimo que os diversos

pareceres fossem rejeitados, pois eu quero que a nobreza se sustente e entendo que hoje

os Morgados são indespensaveis para a sua existencia; cá n’esse ponto estou muito

retrogrado e todas as minhas ideias antigas passarão, tambem pensava assim porque era

criança, quero os fidalgos e não os táes Senhores modernos, que nada tem feito de bom;

mas ao mesmo tempo quero que a nobreza seja instruida, pois é o meio de se sustentar,

como fazem os Lords Inglezes. Mandei vir um Livro Inglez a favor dos Morgados, que

me dizem ser muito bom. No dia 8 do mez de Maio são as exequias em Pombal do Sr.

Marquez de Pombal, eu conto de hir e levár o Jozé, d’aqui vai muita gente, pois que em

Coimbra ainda hoje a memoria d’esse grande homem é muito respeitada. Desejava que

me mandassem fato de Lisboa, não esquecendo a commenda e em fim luvas, botões

pretos, tudo porque aqui nada tenho, o Jozé tambem pede que lhe mandem fáto.

Estudantes penso que vão muitos, o O’Neill tambem acho que vai; talvez a

Universidade dê um dia de feriado e deve-o fazer em respeito á memória de meu

Bisavô. Adeos. O Caetano também vai, e nós pedimos ao Papa uma pequena ajuda de

custo, para podermos hir. Recádos ao Papa, Mana, Tixi, Tio Ponte.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

O Jozé dêo duas lições e já se sabe brilhou.
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Coimbra 20 de Abril. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Parece-me incrivel que tenhão passado tantos dias sem eu escrever. Se fosse a

primeira vez que isto acontecesse, mas já é a 2.ª vez. Em todo o caso espero que não

estejão zangados comigo. D’aqui por diante hei-de fazer todo o possivel para que isto

não acconteça, pois hei-de escrever nas vesperas dos dias feriados. O Antonio recebeo

hoje a sua carta de 18, e eu uma do papa com a mesma data. Dou os parabens á maman

e ás tias pelo dia dos annos do tio Pedro, e tambem que quando lhe escrever lh’os dê da

minha parte. É n’estes dias sobretudo que se sente a falta de não se poder vêr uns aos

outros e de se estar separado.

No dia 8 de Maio são as exequias do Sr. Marquez de Pombal na villa d’este

nome. O Antonio, como já mandou dizer á maman e ao papa a fim de pedir licença para

o poder fazer, tenciona ir a Pombal. Eu, se me dão licença, tambem provavelmente vou.

Só sinto uma cousa. É o metter-me a caminho sem poder ir a Lisboa para os vêr a todos.

Tomára já cá o fim do mez de Julho, pois só n’este tempo julgo estar livre de maçadas.

Não faz ideia da melancolia de que tudo aqui é. Pelo menos aos meus olhos e

aos de muitos outros.

Amanhã começa-se na Aula de Mathematica com as equações do 2.º gráo. Não

é feio. Em chimica ainda estamos muito atrazados. É um estudo muito bonito. O Dr.

Leão, é muito bôa pessoa, e tem-me tratado optimamente, mas segundo me parece não

sabe muito disto, pelo menos não explica muito bem.

Dou estas informações todas porque a maman m’as perguntou na sua carta de

16 que aqui recebi esta semana, assim como outra com data de 12.

Finalmente accabou a questão sobre os vinculos, e por isso estão os morgados

descansados. Ainda bem que este negocio terminou assim. Poder-se-hia julgar que estas

palavras são ditas com ironia mas não o são.

Por fim o D. Francisco sempre fallou na tal sessão do Instituto. Para a 1.ª vez,

não foi mal, ainda que não teve nada que admirasse em quanto a voz, e estylo.

O que elle tem é um certo ar dogmatico de que se deveria deixar. Comtudo não

andou mal.
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O Manoel deo lição 6.ª feira ao Jacintho, e segundo ouvi foi bôa lição. O

Antonio é que deo uma muito boa lição ao Dr. Ruas em Direito Civil.

Peço muitos recados para a Thereza a quem conto escrever em breve. Tambem

quero ver se escrevo um dia d’estes a Mr. Richmond, pois estou envergonhado com elle.

Peço muitos recados para Mr. Collingridge. Está este talvez zangado comigo,

mas apezar de o estar, se o está, póde ter a certeza de que nunca deixarei de ser seu

amigo e de confessar ser-lhe muito e muito obrigado.

O Antonio ficou muito contente quando soube que o papa lhe vai mandar uma

obra, que a maman está lendo. Elle tem já uma boa livraria.

Esteve aqui hoje toda a manhã o Dr. Bernardino, e depois tambem veio o Dr.

Raymundo.

Hoje em quanto estavamos a almoçar veio a Joaquina dizer-nos que um sujeito

de Lisboa – digo que vinha de Lisboa nos queria falar. Fizemol-o entrar, o Antonio foi-

lhe falar, e então soube que o tal individuo era um mestre de Lisboa que vai para cima, e

a quem o papa tinha pedido para nos dar recados. Eu não lhe fallei. Diz o Antonio que

elle parece ser boa pessoa. Quasi que chorou quando disse ao Antonio, que o criado

Antonio nos mandava recados, pois disse que presentemente ha pouco d’isso já.

Tem estado um tempo muito exquisito. Hoje já fez frio, já esteve um sol muito

quente, e já choveo. Isto não parece verdade mas de facto assim acconteceo, e todos os

dias passados tem sido o mesmo.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Este jantou hoje cá.

Estes dias não tenho tido explicador porque o Viegas, coitado, tem estado

doente. Elle já está melhor, e até já hoje me explicou a lição. Peço muitos recados para o

Nhonho, e todos os de casa d’elle. Recebi o outro dia recados d’elle por via do Santos,

no que achei muita graça e de que gostei, pois é signal de que elle se lembra de mim.

Não sou mais extenso porque são 7 horas da noite e tenho que estudar.

A estas horas estão todos ahi em casa ou a jantar ou na sala. Quando se goza

d’isso não se aprecia como quando se está longe.

Amanhã escrevo sem falta ao papa.
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Coimbra. 21 de Abril. 1856

Meu querido papa do meu Coração

Recebi hontem a sua carta de 18, que muito estimei por me dar a certeza de

que está melhor. Póde-se dizer que, desde que nós viemos para aqui, o papa não tem

deixado de andar sempre mais ou menos incommodado. Forte massada.

Nós estamos todos bons. O Antonio tem continuado a passar bem. Elle

agradece muito a obra que o papa lhe vai mandar. A sua mania é ter uma boa livraria, e

de facto já tem uma menos má.

Pelos jornaes, que nos tem mandado tenho visto as grandes discussões que têm

havido nas Camaras.

Tambem vi a interpellação feita pelo Jozé de Moraes ao Rodrigo sobre 2

pensões que o Governo aqui dá a 2 estudantes.

Os Lentes, segundo ouço, tem andado zangados com o Dr. Roque, por ser este

o 1.º que fallou no Popular nas ditas pensões. Dizem que o Roque fez mal n’aquillo

porque fez com que os 2 rapazes andassem alguns dias fazendo um papel supposto, que

na verdade não fazem. Se o Roque fez isto para, segundo dizem, apoquentar o Vice-

Reitor, não sei como o apoquentava, porque, dado o caso que o Governo desse uma

quantia para haver espiões, o Vice-Reitor não fazia mais do que aquillo que lhe

mandavão fazer.

A historia dos Concursos em Theologia tambem não foi má.

Aqui nada ha de novo.

Tem estado um tempo pessimo, e agora mesmo que estou escrevendo, estou

ouvindo trovejar.

Hoje não recebemos cartas. Tambem não as esperavamos porque as recebemos

hontem.

Adeos meu querido papa do Coração muitos recados a todos e accredite que

sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

12 horas do dia.

Recados do Antonio, Caetano e Costa.
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Coimbra 24 de Abril 1856

Minha querida maman do Coração

Fui obrigado a accabar repentinamente a carta que escrevi hoje á Thereza,

porque quando não já não hia no Correio d’esta manhã.

Espero que esteja de todo livre da dôr, que a impedio de andar. Tanto o

Antonio com eu ficámos com cuidado quando isto soubemos pela carta da mana.

Hoje recebeo o Antonio 2 cartas do papa, uma do dia 21 e outra do dia 22, e

por ella soubemos que todos estavão bem.

Cá lêmos na Revolução e na Imprensa o que se passou na Audiencia da Boa-

Hora sobre a condemnação do assassino do Bayard. Resta agora ver se El-Rei

consentirá que o homem vá perecer na forca ou não. Parece incrivel que se commettesse

um tal crime. Tambem recebemos os Débats.

Tem hoje estádo um dia muito máo. Não tem chovido, mas tem estado o sol

encoberto e feito muito vento. O Manoel aqui jantou hoje. Elle foi hontem ao Theatro,

que accabou ás 3 horas da madrugada.

Parece que o Visconde da Luz foi dizer ao tio Saldanha, que nas Provincias

todas estavão pela lei do Fontes. Não ha tal. Pelo contrario. Tem passado ultimamente

por aqui alguns Pares que vão votar contra a lei. Eu não digo com isto que o Sr.

Visconde faltou á verdade de propria vontade, pois é provavel que os seus cortezãos o

informassem mal do que ha, mas sim que prova o mal informadas que estão geralmente

as Authoridades.

O Caetano agradece muito a carta que a maman lhe escreveo.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados para todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

2 horas da tarde.

Jozé

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. O Antonio recebeo hoje uma carta da

Tixi.
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24 d’Abril – 56

Meu querido Papa do Coração

Recebi hoje as suas duas cartas e uma da Tixi, e depois de as lêr é que tomei

bem pé na sua doença; na qual até agora eu pouco acreditava, pensando que era uma das

muitas de que se costuma queixár; porem pelas cartas, que escreve a 22, vejo que a sua

respiração o tem incommodado seriamente e ficamos aqui com cuidado, este pessimo

tempo, que está, é a causa d’esse soffrimento, hoje torna aqui a chover e sabe Deus

quanto tempo durará. Eu estou bem da respiração e continuo com o tratamento de leite

de burra, a Maman é que eu fiquei muito admirado que tivesse tido uma dôr, pois

nenhuma ideia tinhamos de tál e estimo isso, porque se o tivessemos sabido, quando a

teve, de certo ter-nos-hia assustado; felizmente, segundo diz a Mana, já está boa.

A sua carta de hoje veio lembrar-me uma cousa, que me tinha esquecido dizer-

lhe; o Dr. Jardim antes de partir para Lisboa, veio aqui despedir-se e, tendo elle sido

delicado para comnosco, parece-me bem que o Papa o vesite, elle é um grande maganão

(na minha opinião), mas agora portou-se bem e deve-se-lhe agradecer o seu obsequio.

Na sua carta d’hoje nada me falla a respeito da hida a Pombal; mas pela carta

da Maman vejo que consente, portanto no dia 8 tenho tenção de ir alli, peço-lhe só,

porque me parece melhor, que mande o nosso fáto para Pombal, pode traze-lo o

Marquez e tornar para Lisboa com elle, no meio de tudo eu e o Jozé desejamos hir,

porque é um passeio agradável; o Manoel também vai.

Vejo que o Visconde da Luz disse em Lisboa que as medidas do Fontes erão

bem aceites, não fez mais do que enganár o Governo, aqui, como em todo o Paiz, teem

sido muito mál recebidas.

Em consequencia de ter comprado bastantes livros de Direito Civil

necessarios, fiz uma despesa de 3 moedas, peço licença para tirár no principio do mez

esse dinheiro do Joyce, em Direito não é como em Mathematica, qualquer cousa que se

queira estudar, é necessario consultár muitos livros. Não havendo aqui, desejava que me

mandasse de Lisboa quanto antes os seguintes livros: Obras Completas de Pothier e o
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Toullier, Direito Civil Francez; a primeira d’estas obras tambem o Costa mandou vir.

Adeos recádos á Maman Mana Tixi e a todos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Passou aqui um professor de Latim de Guimarães que me trouxe recádos
d’ahi.
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27 de Abril – 56.

Minha querida Maman do Coração

Não sei se hoje a minha carta lhe deve ser dirigida ou ao Papa, como não

costumo assentar, ando sempre em confuzões, donde resulta, talvez, escrever ás vezes

dous dias seguidos a um e não ao outro, mas creia que se o faço é por engano somente

chega-me a dar vontade de rir porque por mais planos que faça, sempre me esquece

marcar os dias e a quem é que escrevo e no fim, quando chega o momento de dár

noticias nossas para Lisboa, fico quasi com escrupulos sem saber a quem as hei de dar,

hoje é um d’esses dias e por este motivo digo tudo isto. O Jozé dêo hontem lição, e

segundo me dizem é uma das melhores que tem dado; eu espero dar tambem

brevemente outra, porque pedi ao Bernardino que falásse aos Lentes em mim, já tenho

quatro lições que, segundo me parece, dão direito a que eu passe sem favor no fim do

anno; mas desejo dár mais alguma. A questão do dia em Coimbra é saber quando se

poem ponto, a lei diz a 20 de Junho; mas falla-se em que será mais cedo, veremos. Nós

desejavamos muito que assim fosse, pois mais depressa hiamos para Lisboa.Hoje ou

hontem forão declarados os premiados em Medicina e o Abel teve o primeiro partido

(50$.rs), conto escrever ao Pay e a elle Abel dando os parabens.

Temos aqui muito máo tempo e hoje tem chovido todo o dia, pela manhã

esteve aqui o Dr. Bernardino que me disse que o seu negocio estava arranjado e que

contava escrever ao Papa agradecendo, perguntou-me como estava o Papa da

respiração, disse-lhe que hia melhor; mas, se tem chovido ahi como tem sido aqui, tenho

receio que o Papa não torne a peiórar, eu da respiração graças a Deus estou bom.

Creio que o Marquez de Pombal não vem cá tão depressa e que nós nos

apressámos demasiado, se está doente a tia Pombal não o deixa sahir de Lisboa.

Diga a Maman ao Papa que eu lhe mando dizer, que ha de hir têr com elle

alguem que está encarregádo pelo Guerra de Coimbra, empregádo no Governo Civil, de

vêr se tira da Secretaria do Reino os documentos que forão juntamente com um

requerimento do filho do Guerra apresentádos pelo Papa, para um lugár que o rapaz

desejava; como elle não foi despachádo e tem em vista agora outra cousa, necessitava
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dos seus papeis e o Pay pede que, quando fôr ahi a pessoa a quem este negócio está

entregue, o Papa se interesse tambem no seu bom resultado; e pede isto, porque ás vêzes

ha difficuldade em tornár a pôr a vista em cima dos documentos. Peço recádos para

todos e para a Mana, ao Papa que dê recádos meus ao Cau.

Filho muito muito amigo e obediente do Coração

António.



José de Saldanha, carta n.º 56 Pág. 1/1

Coimbra 29 de Abril. 1856.

Minha querida maman do Coração

Fui obrigado a accabar hoje pela manhã a carta á pressa para poder ir no

Correio. O Antonio recebeo hoje uma carta da Thereza e outra do papa ambas com data

de 27.

Jantou aqui o Manoel, mas eu pouco gozei da sua companhia porque fui

obrigado a sahir logo depois de jantar para ir a caza do Viegas d’onde chego agora que

são 5 horas, segundo me parece.

A maman manda-me dizer na sua carta de 25 que tome um leccionista para

Philosophia, mas não é necessario isto. Em 1.º lugar a Chimica é um estudo não muito

difficil, em 2.º mesmo quando fosse não tomava explicador porque não me chegava o

tempo para isto, e em 3.º qualquer cousa sobre que tenha duvida pergunto-a ao Viegas.

O que eu tomára é isto acabado ao menos por este anno.

Escrevi hoje ao Abel e inclusa remetto a carta pedindo á maman que lh’a

mande, pois d’aqui não sei como hei-de fazer isto. Tambem fiz uma carta para Mr.

Richmond mas não a remetto hoje porque não tenho tempo de a passar hoje a limpo.

Digo passar a limpo porque a escrevi n’um papel máo e depois a corregi. O que tem

graça é se eu longe de emendar errei, e pode-se então dizer, “peior a emenda que o

Soneto”.

Tenho amanhã na lição de Mathematica um bocado que não é muito bom.

Paciencia, o que se lhe ha-de fazer. Amanhã a estas horas já isto está passado. Pela carta

da Thereza ao Antonio que foi a Maria Rita Asseca quem fez annos. Adeos minha

querida maman do Coração muitos recados para todos e accredite que sou seu filho

muito amigo do Coração e obediente.

Jozé

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Amanhã de tarde escrevo ao papa.

Sinto que a carta do Abel vá já fechada pois mandando-a á maman não devia ir fechada,

mas a razão é porque quando a fechei não me lembrou isto, que não teria então feito.

Por fim não mando hoje a carta para o Abel.
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6 de Maio de 56.

Minha querida Maman do Coração

Ainda não escrevi senão uma vez para casa depois do baile do Mexia e essa

vêz foi tanto á pressa que nada poude contar a este respeito. Realmente passou-se ali

muito bem e eu não desgostei, estávão algumas Senhoras minhas conhecidas e muitos

homens, a filha da Sr.ª Viscondessa de Maiorca cantou e tocou; mas, para sempre haver

alguma cousa que mostrásse que estavamos na provincia, um dos Dorias tocou viola, é

verdade que n’este género é um artista; mas o instrumento não está em moda. Agora

tenho hido passár de vêz em quando a noite a casa dos Maiorcas e sou-lhes obrigado,

porque me tratão muito bem. Tem havido aqui theatro; porem eu este anno ainda não

fui, nem naturalmente vou, eu não tenho pachôrra e os de casa tambem a não tem, por

isso privamo-nos d’este divertimento. Aqui está o Salvador, eu já o fui visitar e elle

tambem aqui veio, disse-me o outro dia uma cousa que me surpreendeo, que não

gostava de Lisboa e que tinha saudades de Coimbra; realmente fiquei espantádo; porque

eu então divirto-me muito em Lisboa e masso-me bastante aqui, posto que não tenha

razão de queixa, tomára vêr esta cidade pelas costas por uma vêz, em fim são gostos;

apesar que os d’elle acho-os extraordinarios. Elle dêo ha poucos dias um jantár e não me

convidou; posto que não esteja nada escandalizado, nem mesmo por sombras, não deixo

comtudo de achar celebre; pois que alem de tudo nós fomos polidos para com elle,

offerecendo-lhe para vir jantar todos os dias aqui, onde sempre tinha um talher. O

Salvador demora-se aqui para as exequias, e quando são ellas? O fáto veio muito a

tempo, por muito que procurei não achei o Montalemberg, que pensei que vinha na

mala, no fim recebo hoje carta do Papa e vejo que o livro ainda está em Lisboa,

pergunta-me o Papa se eu o quero cá, parece-me que se o Pothier vier agora pode elle

vir juntamente, senão é melhor guarda-lo ahi para eu lêr nas ferias, pois que livros não

me faltão aqui, e não vale a pena fazer a despeza de transporte só por elle. A respeito da

obra Duranton em 22 volumes já ha de saber que lhe preferi o Toulier, e isto por muitas

razões.

Li hoje nos jornáes d’uma Exposição Universal em Lisboa, fiquei com a

cabeça a trêz de ficado com tál noticia; apezar que me parece pelo programma que não

passa tudo d’huma grande charlataneria do tál Ichmidli. As ameaças que elle fáz ao paiz
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no caso de a sua ideia não ser aceita são de quál outro Christovão Colombo, que

alcançou para a Espanha as vantagens que primeiro nos offerecera; quanto ao Terreiro

do Paço em négligé não entendo de todo! Quando o Rozado o outro dia me fallava

n’isto, pensei que era uma historia d’elle; mas a Imprensa e Lei fez-me vêr que não era

novidade só do Rozado. Conto escrever-lhe breve.

Muita pena tenho da Sr.ª Condessa de Subserra.

Adeos. Recádos a todos e

Sou filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

A respiração vai melhor.

Recádos do Jozé e Caetano.

Parece-me que fico bem no quarto novo e que nada terei a desejár, mas o que

estimo é que os meus moveis fiquem todos reservados, excepto as cadeiras e canapé que

podem facilmente ser substituidos. Não é dizer que não tenho saudades do meu quarto

antigo, que é bonito, e que o quartinho adjunto não faça falta!
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Coimbra 9 de Maio de 1856

Meu querido papa do Coração

Espero que esteja melhor da respiração e que o caustico o tenha atormentado

pouco. É um remedio bem incommodo, mas o caso é que faça bem. Em breve

manderemos uma receita do Dr. Raymundo para o papa a mostrar ao Dr. Gomes, para

vêr se elle a approva para o papa. O Dr. Raymundo diz que tem tirado muitos resultados

d’elle, para as pessoas que sofrem da respiração.

Hontem houve um grande jantar aqui ao pé de Coimbra. Como digo tudo o

que d’isto na minha carta para a maman por isso não o repito aqui.

Antes d’hontem houve Theatro. Nenhum de nós lá foi. Está aqui de passágem

para Lisboa o Sr. Bispo Lemos. Vai para Lisboa, queria dizer, para as Côrtes. Espero

que o thio Francisco tenha chegado bem a Lisboa e peço recados para elle.

Não tenho visto ultimamente o Salvador, nem sei se elle está ainda em

Coimbra.

Em quanto ao Pônto já se sabe que não é mais cedo.

Não posso ser mais extenso porque são horas para o Correio receber as cartas.

Recebemos hontem a sua carta de 6 e outra da maman com a mesma data, e os jornaes e

o Almanach pour rire.

Adeos meu querido papa do meu Coração muitos recados para todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano, Costa e Manoel.
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Coimbra 9 de Maio de 1856

Minha querida maman do Coração

Tivemos hontem por um lado o gosto de saber que tinha voltado bem da sua

digressão e por outro ficamos sobrexaltados quando lêmos que tinha entrado um pedaço

de pedra pelo postigo da carruagem, e que lhe tinha batido na cara, e que por um triz

não entrou no olho. Espero que a pancada que recebo não seja nada de cuidado.

Felizmente que foi só isto assim e que não foi o que podia ter sido. Nem eu posso

pensar n’isto!

Estimo muito e muito que a Thereza se divertisse na sua ida a Cintra, e,

segundo li, foi feliz pois teve bom dia.

Aqui tem estado o tempo mais irregular do que é possivel estar. Antes

d’hontem sahi debaixo d’umapancada de agoa horrivel e depois, quando voltei para

caza, foi obrigado a trazer o chapeo de chuva aberto por causa do calor do sol, parecia

que ardia tudo.

Hoje está um dia lindo.

Hontem houve um grande jantar perto da Cidade dado pelos Lentes,

Governador Civil, e negociantes d’aqui para festejar a entrada dos Constituicionaes

n’esta terra. Cada individuo que foi ao jantar deo 1920 rs. Tinha-se tambem hontem

espalhado que havia hoje feriado a pedido dos directores do jantar, e quasi toda a gente

o dava por certo, quando á noite Berrou a cabra, e assim forão-se todas as esperanças. Já

ninguém esperava tal feriado quando ás 9 da noite começa tudo a gritar pelas ruas

feriado, feriado, feriado. Com effeito assim foi, pois hoje pela manhã ás 6 horas não

tocou o sino.

Parece que o Vice Reitor não queria dar feriado, mas á noite forão a porta da

sua caza com musica e foguêtes, e o homem então cedeo.

Eu estimo muito o feriado mas acho que não havia razão nenhuma para o dar.

Os que o pedirão alegárão o cahir o dia 8, que, por uma portaria especial, é dia de festa

para esta Cidade, n’uma 5.ª feira, e que por ser esse dia 8 feriado extraordinario sempre,

não tirando a 5.ª feira, para isso se deveria transferir o feriado costumado de 5.ª feira

para hoje.
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Tenho a minha dissertação de Mathematica prompta. Ainda tenho de fazer

outra em Philosophia até ao fim d’este mez. Tenho tido estes dois ultimos dias o

Jacintho como Lente em Chimica. Elle vai reger a cadeira como Lente, apezar de ainda

não ser Doutôr, porque como o Leão não vai lá, e não havia mais nenhum Lente, estava-

se já sem haver Aula havia huns poucos de dias. Elle ainda não chamou á lição. No 1.º

dia deo Cavaco e no 2.º explicou. Para amanhã temos a primeira lição em Geometria.

Tenho tido muito cuidado no papa pois vejo que o Silva lhe mandou até pôr um caustico

no peito. Espero que esteja melhor.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. O Costa tem estado inquieto porque

recebeo ha tempo uma carta do pai dizendo-lhe que a irmã mais velha estava doente e

ultimamente não tem recebido cartas.
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Coimbra 12 de Maio 56

Minha querida Maman do Coração

Não tenho escrito estes dias porque tenho estádo de cama com um ataque de

respiração e toce, hoje levantei-me pela primeira vêz e o Raymundo diz que estou

melhor, não tenho querido que mandem noticia de eu estar doente para Lisboa, porque

se ahi me soubessem de cama ficavão nos ares e imaginando peior do que é, hoje que

me levantei e que estou quasi bom, escrevo para que saibão o que foi. O Raymundo

dêo-me um remedio que me fez muito bem; mas como é necessario cuidado na

applicação não digo ao Papa que o tome, forão trez pingos de Liquor anodino d’Offman,

realmente fez-me um bem immenso. Já digo, hoje acho-me bem e 4.ª ou 5.ª já saio. O

papa ou a Maman deve escrever ao Raymundo agradecendo-lhe o cuidado com que me

tem tratádo, pois agora como das outras vezes não tem querido levár nada e (sem ser

necessario) tem vindo duas vezes a o dia sempre, elle é muito nosso amigo. O Papa

tambem não tem passado bem o que sinto deveras, e a Maman vejo que hia ficando sem

um olho, quando lêmos a sua carta ficamos afflictos do que podia têr sido. Recádos a

todos e ao Tio Francisco. Não tenha cuidado, porque não ha motivo e sobretudo agora

que estou bom. Amanhã escrevo para dár noticias.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Recádos do Caetano e Jozé para o Tio Francisco e para todos.
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13 de Maio 56.

Meu querido Papa do Coração

Conforme a minha promessa d’hontem vou hoje escrever para dár noticias

minhas, naturalmente agora que são 7 horas da noite estão lendo a minha carta e não

hão de estar pouco afflictos com as noticias d’hontem. Ora pois estou melhor e o

levantár-me hontem causou-me bem, estive só em pé até as 3 horas, mas hoje já fiquei

mais tempo levantado e só depois de acabar esta carta é que me deito, são 7 horas;

depois d’amanhã vou dár um passeio e talvez tambem já possa hir á aula, veremos. Este

anno tenho passado muito mál em Coimbra e é este mais um dos motivos porque desejo

voltár breve para Lisboa; felizmente falta pouco e dizem que os actos do 5.º, 2.º e 1.º

anno de Direito, por falta de tempo, ficão para Outubro, assim hirei mais depressa para

Lisboa. Estou afflicto porque imagino o cuidado com que estarão; mas agora estou

quasi bom. Vejo agora que me enganei nas datas e que só amanhã recebem a minha

carta escrita hontem. O Caetano é muito bom homem e muito meu amigo, tratou-me

com todo o cuidado. Recádos a todos e

Sou filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Amanhã escrevo.

Tenho tido muitas visitas e por isso pouco tempo para escrever. O Salvador

não veio cá, não sei qual seja o motivo.

Não tenha cuidado, porque já a toce é pouca e o Raymundo que me examinou

hontem o peito diz que não tenha nada ali que possa dár susto.
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15 de Maio 56

Minha querida Maman do Coração

Dou-lhe a boa noticia que hoje já sahi a dár um pequeno passeio e, posto esteja

alguma cousa cansado, não me fêz mál, amanhã vou ás aulas. Tem-me affligido a ideia

que podem ter estado assustados a meu respeito; mas eu entendi que o devia dizer,

porque era muito possivel que o soubessem por portas travessas e isso era peior.

Continuo a tomár leite de burra todos os dias e dentro em pouco estarei bom de todo, só

acho que estou um pouco mais magro. Desejo saber se o Papa fez uso do meu remedio,

a mim fez-me um grande bem; mas torno a repetir é necessario tomal-o com cuidado e

só se deve tomár trez pingos em assucar. A maman como está da sua pedrada? Forte

cousa, podia ter perdido um olho, nós aqui tivemos susto do que podia ser. Muita pena

tenho tido do pobre Antonio Ponte, é uma cousa que me fáz muita impressão vêr morrer

qualquer longe dos seus; realmente tem-me lembrado muito o Antonio Ponte todo o dia.

Vivi com elle bastante o anno passado no Natal e sinto deveras a sua morte.

Nós aqui vamos andando com as aulas até o mêz que vem para mim e até

Julho para o Jozé, não sei se o meu acto ficará para Outubro, se assim fôr mais depressa

vou para Lisboa, o que muito estimo, pois as saudades cada vêz são maiores, tenho dias

que acho isto d’uma melancolia que não posso de todo. Aqui em casa todos nós

detestamos Coimbra, até o Caetano, que se lembra com pena das muitas velas que este

inverno podia ter posto nas salas do tio Luiz e diga-se a verdade não só d’isso, mas de

todos de casa elle tem saudades, coitado.

Diga ao Papa que a respeito dos livros que faça elle o que quizer; mas que eu

cá não encommendo nada, porque não quero augmentár a conta que aqui tenho, posto

que não seja grande. Quanto á necessidade d’estes livros, embora não cheguem a tempo

para este anno, servem para o anno que vem, que tambem se estuda Direito Civil, mas

em quanto ao mais parece-me que uma vêz que eu digo que são uteis não ha motivo

para duvidar, entendo que o Conde de Rio Maior não está no caso de andár por casa dos

outros a pedir livros emprestados; além de que o ter bons livros o estudante sempre lhe

dá bom ár, quando algum Lente vem a casa, e o dinheiro que se emprega n’estas obras

não é perdido. Não ha duvida que eu tenho pedido dinheiro algumas vêzes ao Papa para

livros, mas ainda não lhe pedi para estroinar em Coimbra. Quanto ás 2 moedas que ha
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tempos me mandou forão empregadas a comprar livros, mas esses livros forão obras de

Direito, pois os de litteratura costumo comprár á minha custa, por isso nunca tenho

vintem; mas sim uma estante com perto de 300 Volumes. Digo isto tudo para que saibão

bem o que eu peço e a justiça com que peço; tambem digo, estamos no fim do anno e se

o Papa quizer ficará para Outubro a compra d’elles; faça elle o que quizer a este

respeito, que tudo será bem feito. Adeos recádos a todos e á Mana.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra. 15 de Maio 1856

Minha querida maman do meu Coração

Recebi hontem a sua carta de 12, e por ella tive a noticia da morte do Antonio

Ponte. Coitado, tanto ao Antonio como a mim tem isto feito bastante pena. Fez hontem,

se não me engano, hum anno que elle partio para a Bahia. Estou persuadido que morreo

em consequencia de não ter forças para resistir aos estragos da febre amarella.

Sobretudo o que lhe havia de custar mais foi achar-se só e longe dos seus nos ultimos

momentos. Elle o que devia ter feito era ficar na Madeira e deixar de ir á Bahia de mais

havendo n’esta terra uma tão má doença. Foi triste fim. Estou certo que o thio Ponte

hade ter sentido muito este accontecimento bem como a Sr.ª Condessa da Ponte May.

O Antonio tambem recebeo hontem uma carta da thia Ponte que, segundo a

maman me dizia, lhe pedia dissesse ao Manoel a noticia da morte do thio. O Antonio

não a disse directamente pois remetteo a carta da thia ao O’Neill para este a dizer. Á

noite fui lá abaixo para ver o Manoel, que achei, como era de esperar, muito sentido.

Elle é muito bom rapaz, e muito amigo de todos os seus. Eu já o vi hoje pois elle jantou

cá. Depois de jantar fui passear com elle ao Penêdo da saudade, onde foi encontrar o

Antonio com o Menezes. Estivemos lá sentados, e depois viemos para o Jardim, onde

nos separámos. O Antonio ahi ficou com o Caetano e o Menezes, e eu vim-me embóra

com o Manoel, e chego agora mesmo a casa.

Já devem ter sabido pelas cartas do Antonio, que este esteve incommodado,

mas podem estar descançados porque elle está de todo restabelecido. Talvez me

accusem por o não ter eu mandado dizer já para Lisboa, mas em 1.º lugar, estes dias que

elle tem estado doente acconteceo exactamente que não me foi possivel escrever por

causa das Aulas, e em 2.º lugar como vi que não passava d’uma constipação alguma

cousa forte não tive animo de o mandar dizer para Lisboa pois só servia para os affligir

sem d’ahi se tirar proveito algum. Confesso a minha fraqueza. Pode estar certa que se

fosse cousa de cuidado, o tinha mandado logo dizer, e o 1.º a fazel-o era o Caetano.

Não tenho respondido á sua carta de 8, e por isso o faço hoje.

Agradeço muito que a maman a visse e que a emendasse, pois vejo que tal

carta estava indecente, e não provia a favor de quem estudou Inglez algum tempo. A

unica desculpa (não se pode mesmo dizer desculpa, porque a meu vêr não a tenho) que

isto pode ter é o eu não escrever nunca n’esta lingua.
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Lêr, ainda eu leio muitas vezes, mas imagino, á vista do modo como escrevo,

que pessimamente. O que me confunde e enche de vergonha é o lembrar-me que ainda

assim levei algum tempo a escrever aquella carta. Quero vêr se a torno a escrever um

dia d’estes para a maman ter a bondade de a mandar a Mr. Richmond. Hoje recebi uma

carta do papa de 11 com outra para para o Antonio de 12. Vinhão atrazadas. Tambem

recebemos os jornaes.

Por fim passou na Camara dos Deputados a Lei da Fazenda. O que falta é que

passe na dos Pares.

Esquecia-me dizer que por fim tive Aula de Desenho na 2.ª feira. O homem

ensina desenho lineár. Tenho agora repetições na Aula de Mathematica ás 2.as feiras. A

1.ª foi 2.ª feira passada. Hoje houverão exames extraordinarios no Páteo, segundo todos

os annos se faz, para os rapazes, que estando como Voluntarios nas Aulas de Sciências

Naturaes, querem passar para Ordinarios. Os Palmellas forão fazer exame de Logica e

ficarão approvados. É cousa que hade dar que fallar, porque elles não podiam fazer

exame n’este tempo.

Tem estado um tempo lindo.

Peço á maman o favor de dar 2700 rs do meu dinheiro ao Santos, e de o

informar que esta quantia é o importe de 3 exemplares dos livros que me mandou. Por

hora só vendi 3. Os 2700 rs que eu aqui tinha forão-me necessarios para comprar um

livro de que necessitava. Assim mesmo tem-me custado a vender os taes livros. O Padre

Simões adopta-o na Aula para o anno só, pois diz que não o podia fazer agora em

consequencia do anno estar muito adiantado. Eu peço isto á maman no caso de a não

incommodar, porque se o fizer então eu arranjarei isto em indo para Lisboa. Tomára já

esse tempo. Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. Peço que dê os pêzames da minha

parte ao thio e thia Ponte. No dia 13 forão os annos do thio Nuno, e Dr. Raymundo.

Escrevi ao 1.º. Ao 2.º dêmos um prezente de doce.

Espero que o papa esteja melhor. A minha ultima carta foi escripta muito á

pressa em consequencia de ter que ir para a Aula. Peço desculpa do mal escripta que ia.

7 horas da noite.



José de Saldanha, carta n.º 66 Pág. 1/2

Coimbra 22 de Maio de 1856.

Minha querida maman do meu Coração

Deve de certo ter estranhado não receber estes dias carta alguma minha.

Espero que não tenha tido cuidado em nós. Eu não tenho escripto porque não o tenho

podido fazer. Tenho tido massadas com dissertações.

Recebi a sua carta de 17 e hoje a de 20. Vejo que tinha recebido a carta do Dr.

Raymundo, mas que apezar d’isto ainda não está descansada a respeito do estado de

saúde do Antonio. Elle felizmente está agora bem, e eu peço á maman e aos de casa que

accreditem no que digo. Está outra vez comendo bem, que elle nunca teve fastio em

excesso. Quem come 1 ½ pão ou 2 ao jantar parece-me que mostra boa vontade. Esteve

com effeito 7dias de cama pois teve durante alguns dias toce e esteve com um attaque

forte de respiração, mas hoje não tem já nada d’isso. Não sei de que modo eu o possa

pedir mais, mas só digo que espero que accreditem que elle está bom.

Em quanto a não mandarmos dizer isto logo no principio não o fizemos porque

elle não teve cousa de cuidado, e se o fizessemos servia só para affligir a maman e o

papa, e os de casa, e quando ahi chegasse a noticia pode-se dizer que elle já estava em

causa ordinaria. Pode ter a certeza que se fosse cousa de cuidado teriamos logo

participado tudo para Lisboa. O 1.º a fazel-o era o Caetano e eu.

Dentro em um mez e alguns dias deve o Antonio estar em Lisboa e então hão-

de vêr se o que digo é verdade ou não.

Hoje houve aqui procissão. Foi exactamente o mesmo que o anno passado.

Em Lisboa é que deve ter sido bonito se o tempo o tiver permittido, digo isto

porque aqui depois da Procissão se recolher choveo uma pancada de agoa muito forte. O

Manoel Ponte aqui jantou hoje. Elle está bom. Amanhã escrevo sem falta ao papa.

Adeos minha querida maman do meu Coração muitos recados a todos e accredite que

sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio e Caetano.

No Sabbado 17 dei lição em Geometria.
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O Antonio recebeo hoje uma carta do papa de 20.

Recebi uma carta da Tixi de 17. Agradeço muito o favor de ter dado ao Santos

os 2700 rs.

A Procissão esteve aqui menos má. Havia bastante gente pelas ruas. O Bispo é

que foi debaixo do pallio.

Nós tinhamos as janellas enfeitadas com armações.

O Dr. Bernardino lá ia com a sua commenda, e pegava na 2.ª vara do pallio. A

Procissão sahia da Sé ás 6 horas da tarde. Consta-me que o thio Saldanha deve ter ido

hoje commandar a tropa e que levava botas de montar.
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22 de Maio 56

Meu querido Papa do Coração

Recebi hontem a carta da Maman e vejo o susto em que ainda estão por minha

causa. Peço que não pensem mais nisso, eu estou já bom de todo e mesmo não estive no

estádo em que imaginão, nunca foi coisa que desse cuidado, porque se assim fosse tinha

mandado dizer e creia que o Caetano não tomava a responsabilidade; em todo o caso

agradeço todo o cuidado que teem tido em mim, que é prova da amizade que me teem.

Temos hoje aqui a procissão do Corpo de Deus, o anno passado estava eu em Lisboa

n’este tempo e custa-me que não possa ser assim este anno. Fui hontem visitar o Bispo e

elle disse-me que hia na procissão hoje. Já mandei buscar as cobertas de damasco a casa

do O’Neill e lavou-se hontem a casa; de sorte que tenho tudo prompto para receber as

minhas visitas, são os arranjos que faz todo o bom senhôr ou dono de casa, arranjos que,

estou convencido, não forão nunca desprezados por aquella boa gente gorda a casa de

quem nós em tempos passados costumavamos hir vêr passar a procissão. Saberá que

forão presos alguns dos Brandões e chegarão aqui com uma grande escolta d’infantaria

e cavallaria ha dias. Quando entrarão em Coimbra era uma quantidade immensa de povo

e estudantes a vê-los, quem vive na Beira é que sabe o terrôr que infunde aqui este

nome. Adeos recádos á Maman, Mana, e a todos

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Recádos do Jozé e Caetano.
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26 de Maio 56

Meu querido Papa do Coração

Recebi hoje a sua carta de 24 e vejo que está quasi bom da respiração, outro

tanto acontece comigo, desde que o tempo melhorou que acho-me completamente

restabelecido, e mesmo sinto-me muito bem. O Salvador partio hontem para Lisboa e se

elle tivesse sido um pouco mais bem educado podia levar estas noticias ao Papa; mas

não foi assim e portanto pouco ou nada pode saber por elle. Deveras estou

escandalizado com Sua Ex.ª; logo que chegou a Coimbra eu e o Jozé o fomos procurar e

lhe dissemos que estimavamos muito que elle viesse jantar comnosco sempre que lhe

fizesse conta; em fim todos os obsequios que estavão na minha mão lhe fiz, mas elle

agradeceo estas amabilidades bem mál, pois não veio aqui jantar uma só vêz, quando sei

que jantou por ahi em caza de diversas pessoas, nem tão pouco se lembrou de mandár

aqui um criado n’esses dias que estive doente e foi tál a pressa com que partio que não

lhe veio á memória que tinha primos em Coimbra de quem se devia despedir, e, como

prova d’elle ter de todo perdido a ideia que tinha parentes em Coimbra, forão os doces

jantares que aqui dêo e para os quaes nos não convidou; realmente não sei a que

attribuir este desejo de mostrar que tem passado a maior parte da sua vida fóra da

sociedade. O Jorge chegou antes d’hontem aqui e já cá veio hontem, eu fui hoje lá com

o Jozé, 4.ª feira vem elle cá jantar e um d’estes dias vai ver a Universidade, elle está

melhor e até tem conversádo bem com algumas pessoas a quem tem falládo, é

necessário cuidado, apezár de tudo, pois era desagradavel que qualquer tivesse motivo

para rir d’elle, felizmente espero que isso hade ser evitádo, o Salvador podia ter

esperado um pouco por elle.

Parece-me que o Dr. Raymundo vai a Lisboa no principio de Junho, espero

que o Papa não se poupe em lhe fazer toda a qualidade de obsequios que podér, pois é

um nosso verdadeiro amigo, e não ha amabilidade que nos não tenha feito, desejo que o

convide a jantar, que procure que elle seja convidado pelo Conde de Farrobo, pois de

certo ha de gostar, que o leve a vêr a casa do tio Luiz, etc., etc., em fim que lhe sirva ahi

um pouco de cicerone, mesmo estimava se lhe desse algum presente, tudo quanto o

Papa fizer ao Raymundo é pouco pois a bondade com que elle nos tem tratado; como

medico tratou aqui do Papa de mim e do Jozé, como mestre tem sido muito bom para o
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Jozé (sem faltar á justiça), como amigo tem-nos obsequiado o mais possivel, a ponto de

me ter emprestado até já por vezes a sua tina para eu tomar banhos, isto é o menos que

elle tem feito; mas é para mostrar que de nada se esquece, nunca quiz aceitar couza

alguma, nem tem massado o Papa com pedidos, elle e o Bernardino Carneiro são as

pessoas a quem devemos aqui mais favores, pois este ultimo, apesar das obrigações que

tem para com o Papa, mostra-se muito obrigádo (o que não deixa de ter valor) e não ha

tambem favor que nos não faça; mas o primeiro tem o merecimento de não haver senão

amizade nas suas relações comnosco, e parece-me que era agora uma occasião de lhe

agradecer: direi quando elle fôr.

O Almeida entregou-me hoje o Montalembert e agradeço o ter me mandado

este livro, que logo que possa hei de lêr, pois agora tenho muita cousa que lêr, é dos

annos que mais tenho lido. Li hoje o Portuguez e o que elle diz da discussão do Levy e

Ayres de Sá, gostei do artigo. Recádos á Maman Mana e Tixi, Tio Azinhaga e a todos.

Recádos do Jozé e Caetano, este diz que tira em Junho o dinheiro para as matriculas.

Adeos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Recádos do Jozé e Caetano.
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29 de Maio 56.

Minha querida Maman do Coração

He no intervallo das aulas que lhe escrevo, para lhe dár noticias nossas, eu

estou bom de todo e este bonito tempo tem-me restabelecido. Hoje ha aqui theatro e eu

conto hir, dão um drama composto por um Estudante, receio grande porcaria, pois um

dos papeis que eu li achei mál escrito, comtudo veremos. Aqui estamos a desejar o

ponto para o qual felizmente só me faltão 3 semanas, ao Jozé coitado é que falta mais.

Peço que diga ao Papa que eu estimava que elle pudesse arranjar e quanto antes uma

portaria do Governo (do Ministro do Reino) concedendo 3 semanas de licença ao

Raymundo; mas sem desconto no ordenado, pois o V. Reitor dá-lhe licença, no caso de

elle pedir, mas com uma perda de 1500. rs por dia, o que juntamente com os gastos da

jornada lhe vai fazer muito incommodo, e desarranjo, o V. Reitor só com ordem do

Governo é que lha pode dár sem perda no ordenado; mas creio que não será difficil

conseguir isto, pois o Raymundo tem em seu favor o seu bom serviço. Elle vai a Lisboa,

porque chegou um irmão de Cabo Verde que vai para Angola, e quer vê-lo antes de

partir. É necessario notár que o Raymundo nada me pedio e eu só soube isto por uma

conversa que tive com elle e na qual me disse que tinha pena de se poder demorár em

Lisboa só 8 dias e, perguntando-lhe eu porquê, respondêo-me isto, eu calei-me, mas fiz

logo tenção de escrever ao Papa a este respeito, pois é uma maneira de o obsequiar e

realmente nós devemos-lhe muitos favores. Adeos vou para a aula. Recádos a todos.

Recados do Jozé e Caetano.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 1 de Junho. 1856

Minha querida maman do meu Coração

Bem pode crêr que tive hontem muitas saudades suas, do papa, da Thereza e

de todos os de caza, e quanto me custou passar o dia sem os vêr. He a 2.ª vez que isto

tem lugar, e o peior é que por estes 2 ou 3 annos mais proximos hade ser o mesmo.

É sobretudo que n’estes dias mais se sente estar longe dos seus, pois vêm á

ideia lembranças e recordações, que eu acho que valem de muito, e que fazem desejar

ainda mais a companhia dos seus. Ainda eu não me devo queixar pois tenho a felicidade

de estar em companhia do Antonio e do Caetano. Agradeço á maman e a todos os

parabens que hontem recebi pela sua carta de 29 de Maio. Acredite que o meu unico

dezejo e fim é esforçar-me por não ter jamais occasião de causar o menor desgosto á

maman e ao papa, e se alguma vez o causei peço que me perdoe, e esqueção isso, pois

foi causado mais por ignorancia do meu procedimento do que por vontade propria.

Pela carta do Caetano com data de 31 deve saber que vierão cá jantar hontem o

D. Jorge de Vilhena, Almeida, Dr. Raymundo, Manoel, Menezes, e Luiz Candido. O

Dr. Raymundo deo 2 garrafas de vinho magnifico. Uma de vinho chamado “Lagrima”,

que não se abrio, porque tencionamos leval-a para Lisboa. Na verdade não sei como

possa agradecer ao Dr. Raymundo tantos obzequios e a amizade que elle me tem. Elle

vai para Lisboa de 4.ª feira a 8 dias. Peço á maman e ao papa que o obzqueiem como

poderem, pois tudo é pouco.

Voltando ao jantar. O Antonio deo vinho do Porto, e o Caetano um doce que

aqui chamão “Ovos de fio”, e de que o Meninó gosta muito. Depois de jantar fômos

todos, excepto as 3 primeiras das pessoas que acima mencionei, passear ao Jardim, onde

estivemos até ás 8 horas da noite. Estava uma bonita tarde, ainda que sombria. O Jorge

de Vilhena está muito melhor; conversando bem e sem fazer as suas doudices (se assim

se pode dizer). Estou persuadido que o que lhe faz mal em Lisboa é a catureira, que ha

na familia continuamente e com que o perseguem. Parece-me que elle tambem vai a

Pombal no dia 9.

Faltão só 3 semanas para se pôr ponto na Faculdade de Direito. Por agora não

sabemos se o Antonio fará acto em Junho ou em Outubro. Tem o Vice Reitor feito
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trapalhada a este respeito, ou pelo menos fala em a fazer. Em todo o caso por todo este

mez, quanto muito até 6 ou 8 de Julho deve o Antonio chegar a Lisboa. Eu só ahi estarei

a 15 ou 20 do mez proximo. Tomara já esse tempo. Estou farto d’isto.

Não escrevi na 5.ª feira porque tive Aula n’esse dia em consequencia de ser dia

Santo na 6.ª feira. Na 5.ª feira fômos ao Theatro. Derão um drama feito por um

estudante de Medicina. O drama não é grande couza. Derão também uma comédia do

Garrett, bonita, e que de certo a maman já vio. Tem por titulo = Falar verdade é mentir

=, se não me engano. Foi mal representada. Eu tinha feito tenção de não ir este anno ao

Theatro; fui lá, mas não conto lá ir tão cedo. Adeos minha querida maman do meu

Coração muitos recados a todos e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e

obediente

Jozé.

Recados do Antonio e Caetano, e Manoel.
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Confidencial (em anexo à carta anterior)

Minha querida Maman do meu Coração

Escrevo também estas linhas, porque soube que o Papa diz que parte para aqui

no dia 4. É isto uma cousa talvez mal feita da minha parte, e exquisita, mas sempre o

faço. A vinda do papa apezar de nos causar grande gosto, por outro lado não é

conveniente porque se poderia dizer que elle vem cá para fazer com que os Lentes nos

deixem passar. Ora isto não era de certo agradavel para elle, e para nós muito menos.

De mais o Antonio está quasi a ponto de ir para Lisboa e então não vale a pena vir cá

para matar saudades. Acresce a isto que não temos cá arranjos sufficientes para elle se

poder alojar, e que o unico quarto mais disponivel é aquelle em que eu estudo.

Por tudo isto parece-me que elle deveria deixar de vir cá.

Já disse e repito, poderá ser que esta linguagem não pareça propria d’um filho,

mas se assim fallei é para proveito do papa, pois de certo não gostaria quando ouvisse

dizer que tinha vindo cá para nos fazer passar nos estudos.
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2 de Junho 56

Minha querida Maman do Coração

Dou-lhe os parabéns do dia 31 de Maio, assim como ao Papa e á Mana, muito

nos lembramos n’este dia de todos d’Anunciada e com muitas saudades, fizerão-se

saüdes a todos e durante o dia muita falta nos fizerão. Pois sempre n’estas occasiões a

ausencia custa mais: ainda cá temos infelizmente de passar o dia 22 de Junho. Ha de

saber pelo Jozé quem jantou aqui nos annos dele, veio o Dr. Raymundo, que pela manhã

mandou ao Jozé um bello presente de doce e duas garrafas de vinho, uma das quaes era

de (é para ficar guardada) nada menos que vinho de Lacrima-Christi, que se reputa uma

cousa d’um valor grande pela sua raridade, ficou guardada para se abrir em Lisboa;

realmente cada vez somos mais obrigados ao Raymundo, pois elle não ha amabilidade

que nos não faça. Jantou n’esse dia aqui o Jorge e esteve muito bem todo o tempo do

jantár, o que não tem duvida é que elle, apesar da sua doudice, podia repartir um pouco

da sua polidez, porque na verdade elle é muito delicádo, com o Salvador que parece não

ter lido de todo o Manual de Civilidade; veio tambem o Menezes e o Luiz Candido, o

Manuel tambem cá jantou. O Jorge parte dentro em pouco para Lisboa, elle fáz pena,

pois é muito boa pessoa, nós temos feito por elle tudo que temos podido e creio que tem

feito tudo. No dia 9 são as exequias em Pombal, nós partimos d’aqui no Domingo de

tarde, de Coimbra vai muita gente. O Papa é que nos falla em vir a Coimbra; mas eu não

sei bem para quê, pois dentro em pouco nós voltamos para Lisboa e então por pouco

tempo não vale a pena ter uma massada;  em quanto a ser o motivo o hir assistir ás

exequias, não acho que seja razão, pois os outros netos não vem de Lisboa, e alem de

que o corpo vai para ahi, onde essas ceremonias se hão de tornar a celebrar; alem de que

nós não temos em casa quartos para elle e para o Antonio, pelo mais estimamos muito a

sua companhia. Adeos recádos a todos e

Sou filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

O Jozé dêo hoje lição em Mathematica, foi Sabbatina.
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Coimbra 5 de Junho. 1856

Minha querida maman do Coração

Succedeo-me hoje uma boa passagem. Tendo escripto a carta para a Thereza

dobrei-a mas quando a vou fechar n’um sobrescripto não era possivel fazel-o. Dobrei-a

d’outro modo, mas ficou o papel de tal modo que estive a ponto de não mandar a carta.

Por outro lado não tinha tempo para escrever outra carta. Por fim decidi-me a mandal-a

e agora peço desculpa á Thereza por ella ir tão amarrotada. Fiz isto porque achei que

antes gostarião de ter noticias nossas.

O Antonio recebeo no dia 3 a sua carta de 1. Eu recebi uma do papa n’esse

mesmo dia, bem como outra da tia Viscondessa D. Rita, e uma da Thereza, e ainda mais

uma do Rozado. Na verdade estou muito obrigado á tia Viscondessa por se ter lembrado

de mim, e respondo-lhe hoje sem falta.

Agradeço também outra vez á Thereza a sua carta, de mais sabendo que ella

não tem muito tempo de que disponha.

Tenho-me esquecido de dizer á maman que este mez tirei a mezada por inteiro,

e que tirei mais uma moeda que peço que pague do meu dinheiro ao Costa.

Talvez eu pareça muito gastador na verdade, mas tirei este dinheiro para

comprar uma obra magnifica sobre Chimica. São 7 volumes grandes. Custou-me 8.000

rs.

Na 2.ª feira sahi a uma Sabbatina em Mathematica. Fui Defendente. Na carta

para a Thereza disse lição mas enganei-me.

Agora mesmo chega o Correio. Vou ler as cartas.

Recebi uma carta de 3, e o Antonio uma do papa de 2 á noite, e ambas

confirmam a noticia que aqui se espalhou hontem da quéda do Ministerio. Na verdade é

uma crize seria. Estou persuadido que o papa não sahe de Lisboa agora. Elle na sua

carta não falla em vir.

Aqui em Coimbra já todos sabião que elle tencionava vir cá. Agora como

sabião isto, não sei.
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Tambem recebi uma carta do João Ferrão. Elle é muito bom rapaz, e muito

meu amigo. Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel. No Domingo de tarde contamos partir

para Pombal.

O D. Jorge tambem vai para Pombal. O Salvador tem andado mal com elle.

Até mandou aqui perguntar a huns estudantes se o thio tem feito muita doudice.

Não escrevo ao papa porque não tenho certeza de que a carta o encontre.

Conto escrever em breve á Tixi. Eu hoje não posso escrever mais. Já escrevi 4

cartas.
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8 de Junho 1856.

Meu querido Papa do Coração

Ha já bastantes dias que não recebo carta sua, o que de resto não me admira,

pois que o Papa n’estas occasiões da Bernarda não tem um momento de seu e foi isto

mesmo que eu disse ás pessoas que o forão esperar á Mala-Posta e que sentirão de o não

vêr chegár, eu e os de casa já esperavamos isto, pois lhe conhecemos o genio. O

Bernardino, o Padre João e o Padre Carvalho, Patuleia, etc., forão a Santa Cruz na 6.ª

feira esperal-o. Com que então cahio o Fontes, eu sinto por um lado, pois não ha duvida

que o paiz ganhou e prosperou durante a sua administração; talvez não devido a elle, e

sim ao estado de páz; mas emfim em quanto elle governou e por tanto é elle que tem o

merecimento e a quem se devem dár os elogios; mas por outro lado estimo a sua queda,

pois este salvaterra levava a todos côiro e cabêllo, como se costuma dizer, e tambem

estimo porque não se perde em que o Jozé Estevão, Sampayo, Cazal-Ribeiro etc.,

deixem de ter iniciativa nos negocios publicos, pois são liberais demais e bastante

tratantes. Aqui ainda se não sabe quem é o Ministerio, ha muitos boatos, mas nada se

diz com certeza. Hoje vamos a Pombal e voltamos amanhã á noite, o Jorge já foi na 5.ª

feira, elle foi muito polido comnosco e aqui ficarão gostando d’elle. Tio Azinhaga como

está? Coitado, veio a Lisboa inutilmente, e, o unico resultado que tirou da sua vinda, é

tornár-se mais lembrado e ser mais facil a sua sahida de Ministro em Madrid. Já falta

pouco para eu voltár a Lisboa, o que muito desejo, o Raymundo vai 4.ª feira, e peço ao

papa que se lembre de tudo que lhe pedi a respeito d’elle, não esquecendo um prezente e

que seja bom, tudo que possamos dizer a respeito d’elle é pouco, pois somos-lhe muito

obrigados, a Portaria é que não foi possivel arranjar com estas mudanças de Ministerio.

O Jozé dêo hontem lição esteve hora e meia na pedra e foi, como sempre, muito bem.

Recados á Maman, Mana, Tixi, e a todos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Recados do Caetano e Jozé.
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Coimbra 11 de Junho. 1856

Minha querida Maman do Coração

Aqui estamos de volta de Pombal. Partimos de caza no Domingo ás 6 horas da

tarde e chegamos a essa terra á 1 ½ horas da manhã de 2.ª feira, e felizmente tivemos

boa jornada. Logo que chegámos a Pombal fômos logo bater á porta da caza onde estava

o Marquez.

Á força de bater apparecerão 2 criados perguntando o que queriamos, e

resolverão-se, não sem custo, a levar-nos ao Marquez, e dizendo que não havia quartos,

etc. Com effeito fômos vêr o Marquez que estava deitado e com tanto sonno que quasi

não tomou conta no que se disse. Vendo isto sahimos e fomos para a estalagem, onde

pedimos camas, mas estava tudo occupado. Sentamo-nos em bancos n’uma casa de fora,

e como pedissemos alguma cousa de comer só nos derão chá, porque mais não havia.

Tinhamos alguma fome, e em parte por nossa culpa, porque tinhamos parado durante ½

hora em Condeixa e não tinhamos querido comer nada. Esquecia-me dizer que iamos

com tanta fome que tinhamos parado no caminho n’uma povoação pequena para

comprar 2 pães, mas que pães...

Depois de termos tomado chá ouvímos bulhar e vimos chegar o Luiz Candido

com um rapaz do Porto chamado Borges. No entanto chegou um dos hospedes e como

houvesse uma cama sem ninguem no seu quarto offereceo-a e approveitou-a o Antonio

e o Borges. Eu, o Manoel e o Luiz Candido fômos passear, e depois tomar um pouco de

café. Ás 6 horas fomos á hospedaria e accordamos o Antonio e outro rapaz para irmos

almoçar, pois tinhamos encontrado um rapaz que, quando se fazião as jornadas a

cavallo, alugava burros, e o tinhamos encarregado de comprar leite e este o levou para o

botequim.

Eu quando sahi de caza do Marquez fiquei zangado, e disse talvez alguma

doudice, mas a minha opinião era que se devia montar a cavallo e partir para Coimbra,

mas, como vio, sempre ficámos.

O Antonio só dizia que não ia a caza do Marquez sem este o vir vêr e dar uma

satisfação, na estalagem onde estavamos.

Quando acabamos de almoçar fomos passear e encontramos o administrador

da caza do Marquez, que ficou muito admirado a vêr-nos na rua e foi logo ralhar com os
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criados. Ás 10 horas fomos a caza do Marquez e soubemos que havia 3 camas á nossa

disposição, e que o nós ficarmos na rua, tinha sido em parte culpa dos criados e em

parte do Marquez. Digo d’este porque apezar de nos esperarem, segundo dizem, até á 1

hora da manhã podia ter dado ao menos ordem aos criados para nos conduzirem para o

quarto que nos estava destinado. Assistimos ao almoço que houve em caza do Marquez,

e comemos tambem alguma cousa, e tendo-nos vestido fomos para a Igreja. Eu só

assisti ao principio do officio pois voltei para a hospedaria e encontrando o Manoel, o

Luiz Candido  e outro a dormir fiz o mesmo. O officio só acabou ás 5 horas da tarde. O

Marquez foi delicado com os nossos companheiros pois, os convidou para jantar, e

como elles não podessem lá ir em consequencia do vestuario mandou-lhes de jantar á

hospedaria.

Occorre-me dizer que o Antonio disse quando vio o Marquez pela 1.ª vez

“Venho aqui porque tenho a certeza de que o Marquez de Pombal não me quiz offender,

porque se acaso o tivesse feito de proposito havia de me dar uma satisfação”, ao ouvir o

que o Marquez corou muito. Acabou o jantar ás 8 da noite. Estava lá bastante gente.

Estava o Vice-Reitor, o Bispo, muitos padres, etc. O Antonio de Almeida estava

optimo. O Antonio de Vilhena tinha tido um incommodo de estomago em consequencia

de doces.

Partimos de Pombal ás 10 horas da noite, tendo passado a galope por caza do

Marquez (frigideira no caso) e chegamos aqui ás 3 ½ da manhã. O Caetano estava á

nossa espera. O Manoel dormio cá. Parece-me que tenho dado conta de tudo, e espero

que perdoe a massada.

Hontem recebemos a sua carta de 8.

Nós tinhamos arranjado uma licença para se nos abonar a falta de 2.ª feira, e

3.ª feira. A licença era para 3 dias. Não nos servimos d’ella, porque na 2.ª feira mandou

o Vice-Reitor dar feriado. Na 3.ª feira houve feriado dado a pedido dos estudantes pelo

Lente que ficou no lugar do Vice-Reitor, e hoje tambem o houve, porque os estudantes

souberão que o Vice-Reitor chegava de Pombal hoje pela manhã, forão esperal-o ao

caminho em número de 500 ou 600, pedirão feriado e o Vice-Reitor como respondesse

ao principio que não o dava, deo-o por fim porque os estudantes começarão a gritar

“Morra o Vice-Reitor”, e elle teve medo.

Os estudantes não só querião feriado hoje mas até querião ponto, mas isto não

conseguirão.
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O de 2.ª feira foi dado por haver sua agitação por aqui (ainda que pequena) e

dizerem que havia Revolução e então os estudantes pedirão feriado. Esta Revolução não

passou de palavras. Hoje parte o Dr. Raymundo para Lisboa. Vamos logo despedirmo-

nos d’elle. Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados de cá. Espero que a Thereza esteja melhor. Esta carta deve ahi chegar

amanhã que são 12, e por isso peço que acceite os meus parabens sinceros, e que

accredite que tenho muita pena de não ter o gosto de a vêr. Amanhã escreverei mais.

Provavelmente sahem para o campo, e espero que esteja o tempo bom para isso.

Aqui tem feito muito calor, mas hoje está um dia muito fresco, de maneira que

o Dr. Raymundo deve ter muito boa jornada.

O Dr. Menezes é que pregou em Pombal.
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Coimbra 12 de Junho

Minha querida Maman do Coração

Já que não posso dar-lhe os parabens pelo dia d’hoje em pessoa, tenho ao

menos a consolação de lhos poder dar n’esta carta. Se o anno tivesse sido regular teria o

Antonio o gosto de lhe fazer companhia n’este dia, mas infelizmente não succedeo

assim. Confesso que tenho muita pena de não estar em Lisboa para este dia, mas que

remedio!

Provavelmente sempre executará o seu plano. O que isso tem de bom é ser um

meio de se livrar de massadas.

No dia 20 devia pôr-se ponto em Direito, mas parece que é mais cedo. 1.º

como o dia 20 é uma 6.ª feira todos dizião que se punha no dia 18; e hontem arranjarão

com que fosse no dia 16, e que não fossem marcadas as faltas no dia 13, e 14. Esta 2.ª

parte foi conseguida pelos estudantes, que, como se tem reunido todos estes dia na

Ponte, também se reunirão hontem e em número talvez de 400 forão pedir ao Vice-

Reitor pedir Ponto. Ia a musica academica tocando adiante, e deitando-se muitos

foguetes. Foi um dos estudantes falar com Vice-Reitor, e, como este não quiz pôr o

ponto logo, alcançarão o que acima disse. O que não se sabe por hora é se o 3.º Juridico

faz acto agora. Em todo o caso o Antonio deve ahi estar em breve.

Hoje vem aqui jantar o Manoel Ponte. Hontem quando estavamos defronte da

caza do Vice-Reitor appareceo o Maldonado com tropa, mas o Vice-reitor mandou-o

retirar logo, até veio ao meio da rua para esse fim.

O Maldonado tinha ido porque julgava que era alguma desordem. Ha muito

tempo que se não reune tanta gente na Ponte como n’estes 3 dias.

Hoje deve chegar o Dr. Raymundo a Lisboa. Eu fui accompanhal-o até ao

Correio. Elle conta estar de volta no dia 27.

Já faz muito calor. Felizmente não ha por aqui doença alguma.

Dizem que o Governador Civil pedio a sua demissão. O Ministerio parece-me

que pouco ha-de durar. Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a

todos e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Peço muitos recados e os parabéns para as thias, papa e Thereza. O Antonio e

o Caetano pedem que dê á maman os parabens da sua parte. O Costa tambem pede os

seus cumprimentos.
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Coimbra 12 de Junho 56

Minha querida Maman do Coração

Dou-lhe os parabens pelo dia d’hoje que, todos os nós esperamos, se possa

repetir muitos e muitos annos. N’estes dias é que se tem mais saudades, e que se sente

mais o estarmos longe uns dos outros; felizmente que só faltão poucos dias para eu

voltar a Lisboa. O anno passado fomos no dia d’hoje ao Lumiar e passou-se bem, este

anno ainda a Maman não mandou dizer o que tenciona fazer. O Raymundo partio

hontem para Lisboa e eu pedi-lhe para levar um presente para a Maman, n’esta terra o

que ha de bom são livros, nem podia deixár de ser assim, sendo aqui a cidade das

lettras, é por isso que eu lhe mando este, que me parecêo bonito.

Já ha de saber que fomos a Pombal, onde se passou bem e tudo foi feito com

muita decência, o Dr. Menezes pregou muito bem e a igreja estava bem armada, estava

muita gente. O Jozé escreveo hontem e naturalmente contou tudo, na primeira noite

ficamos mál, mas não foi culpa do Marquez. Passando a noticias mais importantes, ha

trez dias que ha grandes desordens em Coimbra, no primeiro dia forão estudantes pedir

ao V. Reitor interino feriado por causa das exequias, elle consentio n’isso e portanto não

houve aulas antes d’hontem tornarão-se a juntar na ponte e como o V. Reitor não podia

chegar senão de noite, forão a distancia d’uma legoa espera-lo e pedir terceiro feriado

(pois o primeiro dia tinha sido dado livremente pelo V. Reitor) pelas exequias, levavão

foguetes e foi uma bulha muito grande, voltarão a Coimbra de manhã, mas ao meio de

tudo isto houve vivas ao Fontes, etc., e gritou-se pelo ponto. Hontem tornarão-se a

juntar na ponte perto de 600 Estudantes e depois de muito barulho foi nomeada uma

comissão, composta do filho de Barão de Chanceleiros, de mim, e do Ornellas para hir

pedir ao V. Reitor ponto, eu e os outros dous recusamos e apesar de muito instados não

fomos, mas foi peior porque forão então todos ao V. Reitor pedirão-lhe ponto, o

Maldonado veio com tropa, obrigarão-no a retirar e no fim o V. Reitor promettêo pedir

hoje para Lisboa ponto, mas se elle não vier é possivel haverem mais desordens. Adeos

que é tarde.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 15 de Junho. /56

Minha querida Maman do Coração

Recebemos hoje a sua carta de 13 e por ella vimos que sempre tinha ido

passear no dia 12 á tarde no Lumiar, o que nós já sabiamos também pela carta da

Thereza. Admira-me ao lêr que não se via d’ahi de caza bem a illuminação do Passeio,

pois tinha ideia que se vêr muito bem dos quartos dos criados.

Poderião talvez, a não ser o frio da noite, ter visto bem do jardim na

extremidade junta á caza pequena. Se tiver correspondido ao programma deve ter sido

uma bonita festa. A unica cousa que poderia fazer ter algumas duvidas sobre o bom

exito da funcção é o lá ter estado o Vianna Pedra tambem envolvido na direcção.

Vejo que já sabião da chegada a Lisboa do Dr. Raymundo.

Aqui está tudo em paz e socego. O Ponto é só no dia 20 segundo as

apparencias.

Hoje ha aqui Touros, e parece-me que vou lá. Temos um camarote. Amanhã

deve chegar a Lisboa o Marquez de Pombal. Occorre-me dizer, que me parece que a

maman está um pouco zangada com elle, mas não vale a pena que o esteja. Elle já foi

castigado pois não se imagina quão atrapalhado ficou quando nos vio, de mais com

certas pessoas é talvez melhor não lhes ligar importancia.

Tem aqui feito muito vento hontem e hoje. O Antonio está bom. Adeos minha

querida maman do Coração muitos recados a todos e accredite que sou seu filho muito

amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio, Caetano e Manoel.

Nos dias 13, e 14 dei Lição em Mathematica.
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Coimbra 15 de Junho. 1856

Meu querido papa do Coração

Ha já bastante tempo que não tenho o gosto de lhe escrever.

Recebi a sua carta de 31 de Maio que muito agradeço assim como os parabens

que n’ella me manda, e a que não respondi logo por julgar que a minha resposta não o

acharia já em Lisboa. Quando soube que o papa não vinha a Coimbra fiz tenção de lhe

escrever, mas metteo-se de permeio a nossa ida a Pombal. Nada digo a respeito d’esta

digressão pois já sabe de certo o que se passou, só direi que esta ida fez muito bem ao

Antonio pois tem continuado a ter boa saude. O que elle tem tido é immensa pena de

não se achar já em Lisboa para ahi passar o dia dos annos da maman, do qual aproveito

hoje a occasião de dar os parabens ao papa, e para assistir a todas essas festas, das quaes

a maior parte não terão outra vez lugar este anno.

Talvez julgue que tem aqui muita bulha, mas pode estar descansado porque

não é assim. Não passou tudo de os rapazes irem pedir ponto mais cedo, tocando violas

e cantando. O que não tem duvida é que alguns individuos quizerão dar a esta rapaziada

um caracter politico, ainda que felizmente imaginario. Hoje chegou aqui uma força do

regimento que está em Leiria.

Já deve provavelmente ter visto o Dr. Raymundo para quem nós todos os de cá

pedimos muitos recados. Adeos meu querido papa do meu Coração muitos recados de

cá e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé
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Coimbra. 19 de Junho 1856

Minha querida Maman do Coração

São 11 horas da noite, mas como não quero que fiquem com cuidado em nós

por isso escrevo estas 2 linhas para lhe dizer que estamos bons.

Hontem pozerão Ponto em Direito. O Antonio conta fazer acto em breve.

Está cá em Coimbra o Conde das Alcaçovas. Fui visital-o hoje. Hoje de tarde

fomos aos Touros. Hontem recebi a sua carta de 16.

Recados dos de cá e accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e

obediente

Jozé

Tem hoje feito aqui á noite uma bulha horrivel com latas. Vou vêr e os de casa

se lhes podemos lançar agoa pela cabeça. Amanhã deve aqui chegar o João Ferrão.

Espero que a thia Marianna esteja melhor.



António de Saldanha, carta n.º 83 Pág. 1/1

16 de Junho 56

Meu querido Papa do Coração

Infelizmente não houve hoje ponto como se esperava e desejava e agora só no

dia 20 é que contamos com elle, o que vale é que só faltão 4 dias. Os actos do 3 anno é

que se não sabe se serão agora ou em Outubro, veremos. Recebi hontem carta da

Maman e vejo que forão ao Lumiar no dia 12 e á noite andavão a correr a casa para

vêrem a illuminação do Passeio, isto é que nos teem dado que fazer, pois que o mais

simples e melhor era hirem ao Passeio mesmo, pois que não era nem um baile, nem um

theatro e a Maman podia hir sem quebrar o luto; segundo me escreverão de Lisboa foi

uma linda funcção, confesso que tenho tido pena de não ter podido gozar tambem d’este

divertimento e o que me consola é ter 19 annos e portanto a esperança de poder ainda

gozar muito se Deus quizer. Como eu estou em vespera de hir para Lisboa, desejava que

o Papa indagasse do Antonio, se eu tenho fáto de verão chapeo branco etc., e no caso de

não ter nada d’estas cousas se mandava arranjar alguns para eu ter que pôr em chegando

ahi; agora vou fallar n’outra cousa a que me parece ter direito e sobre a qual já fallei

com o Jozé. Ha trez annos que não tenho cavallo, em quanto que o Jozé tem dous, pedia

pois ao Papa se me comprava algum animál em que montar, e a que pudésse chamar

meu, mas não desejo um cavallo no género d’aquelles do mano Jozé e do Caetano

boleêiro, que está todo no futuro e nada no presênte, desejo que prometta ser menos

bom, mas que se possa montar, e este meu pedido é razoável, pois (e o Jozé concorda

n’isto) não ha motivo para meu Irmão ter dous cavallos e eu nenhum, e se o Jozé tem

dous é porque se não tem querido vender um, pois nada é mais fácil, se se podéssem

montar era outra cousa; mas, cada um por um motivo, ambos tem a impossibilidade de

realizar o principal requisito indispensavel n’esta ordem d’animal. Adeos que é tarde

vou para a aula. Recádos á Maman Mana e a todos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 20 de Junho – 56

Minha querida Maman do Coração

Finalmente acabei hoje o meu terceiro anno e fui hoje á sala dos Capellos

fechar matricula, agora só me resta fazer acto e hir para Lisboa, onde conto chegar mais

depressa do que esperão, veremos. O ponto foi no dia 18 e não a 20, pois que, mesmo

que elle fosse hoje, não se explicava já, segundo o costume e então foi bem entendido

pô-lo na 4ª feira, pois ganharão-se dôus dias, sendo a congregação hontem e hoje e

amanhã matriculas. Recebi hoje a sua carta em resposta á minha em que lhe fallava na

compra d’um cavallo e na illuminação do Passeio vista à vol d’oiseau d’Annunciada. As

reflexões de qualquer são resultados dos próprios sentimentos e como sabia de certo que

se estivesse em Lisboa não perdia a primeira noite do Passeio, admirei-me que a Maman

e todos ahi de casa não fossem e passassem a noite a correr os corredôres, e escrevi

n’este sentido; depois de escrever lembrou-me que fosse por causa do luto que tivessem

ficado em casa, ao mesmo tempo que não podia crêr que fosse este o motivo, pois que

não era um baile e a Maman já o traz alliviado. Quanto ao cavallo, vejo que a Maman

percebêo perfeitamente a minha ideia, mas peço que o sur le retour não seja levado á

exageração, em todo o caso agradeço o ter sido deferido o meu requerimento.

Sei que o Ferrão pregou em Santo Antonio e que foi muito massador, o que

não me admira, pois até o esperava, o oradôr de Pombal foi muito feliz, fallou só uma

hora e pelo artigo que li hotem na Civilização sobre o discurso do Ferrão que me parece

pelo estylo ser obra do Tulio, entendo que não tratou alguns pontos tão bem como o Dr.

Menezes, este disse que a queda dos Jesuitas tinha sido um erro, que o Marquez de

Pombal apesar do seu genio tinha errado, nem podia deixar de ser assim pois era o

resultado da imperfeição da natureza humana e que a Igreja não fazia mais do que pedir

n’esse dia por um pecadôr, que a philosophia da historia, depois da mão fria do tempo

ter passado, não podia deixar de tributar a devida homenagem á corporação de Jesus;

em quanto que o Ferrão disse que a companhia é que tinha a culpa da sua desgraça.

Confesso, apesár de ser um grande admiradôr do Sr. Marquez de Pombal, não é este

acto d’aquelles que eu hoje mais admiro, acho que a companhia devia ter sido



António de Saldanha, carta n.º 84 Pág. 2/2

reformada e não abolida, e no seculo 19 não se pode deixar de se lhes fazer justiça. A

Maman ha de ficar admirada de me ouvir dizer isto, pois eu d’antes não pensava assim;

mas o motivo é, porque apesar de não ser nada retrogado tenho mudado bastante das

minhas ideias exaltadas, este anno tenho lido umas poucas d’obras muito serias que me

tem aberto os olhos. Adeos. Recádos a todos e diga-me como vai o Papa, desde que

cahio o Ministerio só uma vêz dêo signál de si. Já tenho bilhête na Mála-Posta, mas não

posso partir logo depois do acto, pois já não havia lugár, nada mais digo.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 22 de Junho 1856

Minha querida Maman do Coração

Recebo agora mesmo a sua carta de 20, que me admirou por vêr que estava

com cuidado em nós, por causa da ida aos Touros. Houve na verdade um Touro que

saltou á Trincheira, mas felizmente não causou mal algum.

Um dos Capinhas levou uma grande pancada n’essa mesma tarde. 5.ª feira 19

houve tambem uma corrida de Touros. Nós fomos para a Trincheira, mas estavamos em

sitio tal que, quando mesmo algum Touro saltasse (o que não teve lugar), nada nos

poderia ter succedido.

Conforme já mandei dizer na minha carta de 19, poz-se no dia 18 Ponto em

Direito.

Eu tenho ponto em Philosophia d’amanhã a 8 dias.

Vejo que o João Ferrão chega aqui na 3.ª Feira. Conto ir vel-o logo que

chegue.

O José Luiz sempre vem. O thio Fernando apezar do dito do Almendro sempre

se resolveo a mandal-o.

A thia Julia já me tinha escripto a respeito da vinda do José e eu mandei-lhe

dizer que se o José soubesse alguma cousa de Latim não haveria duvida em quanto ao

exame.

Em todo o caso como elle vem cá veremos isso.

Tem aqui feito estes dias um calor insoffrivel, e sobretudo hoje.

Por toda esta Semana deve aqui chegar o Dr. Raymundo, e por elle terei o

gosto de receber noticias de todos de caza.

O Manoel aqui está desejando com vontade que chegue o tempo de se vêr livre

de preparatorios.

Hoje não sei se escreverei mais, mas se o não fizer faço-o amanhã de tarde.

Não se imagina o calor que está.

A noite passada deitei-me ás 12 horas e acordei ás 4 da manhã pois não se

podia estar deitado.

Adeos minha querida maman do Coração muitos recados a todos e acredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Antonio, Caetano e Manoel, que está aqui para jantar.
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Coimbra 24 de Junho. 1856

Meu querido papa do Coração

Não quero deixar de escrever esta carta para lhe dizer que estamos todos bons.

Temos tido estes dias um calor terrivel, e custa já bastante ir ás Aulas. Felizmente

parece-me que tenho Ponto no fim d’este mez. No Páteo já pozerão Ponto em algumas

Aulas. O Antonio deve fazer acto em breve. O Costa só fará o seu para 15 ou 16 de

Julho. Hoje deve aqui chegar o João Ferrão. Vou logo esperal-o á Mala-Posta e tambem

vai o Costa e mais alguns rapazes para o proteger. Estou persuadido que lhe deve ter

custado bastante o vir agora para aqui, e que não ha-de achar isto muito divertido.

Depois da partida do D. Jorge não tornei a vêr o Almeidinha mas sei que elle ainda aqui

está.

Hontem, cousa incrivel, houve muitas fogueiras pelas ruas. Digo cousa

incrivel porque o tempo não está muito proprio para ellas. Esta casa onde habitamos

estava rodeada de fogueiras por todos os lados.

Nós fomos ao Penedo da Saudade, ás 11 horas da noite, e não se imagina

como estava bonito.

O Antonio pede que lhe comprem camizas da malha de lã e que lh’as guardem

em Lisboa pois como usa actualmente d’essas camisas gostaria de as achar quando para

ahi fôr.

Adeos meu querido papa do Coração muitos recados a todos e accredite que

sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

8 horas da manhã.

Recados dos de cá. Hontem dei lição em Mathematica ao Coelho.
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Coimbra 29 de Junho 1856

Minha querida Maman do Coração

Hoje deve ahi chegar o Antonio, e deve isto causar de certo espanto a todos de

casa, pois quando partimos d’aqui costumamos avisar para casa, e esta vez não o

fizemos.

Eu tenho tido muitas saudades d’elle o que não admira nada.

O Antonio fez muito bom acto sobretudo em Direito Ecclesiastico, brilhou.

Tambem para isso trabalhou bastante nos 2 dias de Ponto.

Eu não posso estar em Lisboa segundo se diz, a não ser no fim de Julho. Não

digo isto com certeza porque por hora não ha dados para que isto assim seja, ha somente

probabilidades.

Tenho amanhã Ponto em Philosophia. Antes d’hontem e hontem mesmo dei

lição em Mathematica. Hoje espero aqui o Dr. Raymundo.

O José Luiz aqui chegou na 5.ª feira 26 com o seu Mentôr. Nem eu nem o

Antonio o podemos ir esperar a Mala-Posta, mas encontrarão ahi o Manoel Ponte a

quem eu tinha dito para ir lá.

Logo que chegarão forão para uma immunda estalágem que ha na Sophia, por

mais esforço que o Manoel fez para os levar para a hospedaria. Até custa a dizer a

qualquer que um primo nosso está n’uma estalagem onde ordinariamente se recolhe

outra classe de gente, e este máo bocádo já o Antonio o passou o outro dia.

Amanhã vai o José ser examinado em Latim pelo Padre Simões por serem

estas as ordens que o thio Fernando deo ao Padre José. Veremos o que d’ahi resultará.

O João Ferrão está bom. Tenho ido vel-o quasi todos os dias e o Costa o tem

levado a passear porque alias ficava methido sempre em casa.

Hoje vou aos Touros com o Manoel, João Ferrão, Costa e José Luiz. Peço á

maman que me mande logo que fôr possivel uma lunêta de 2 vidros unidos por uma

móla, similhante a uma que tinha o Abel. Os vidros devem ser de 7 gráus de vista curta,

e peço que a lunêta seja uma cousa decente. A lunêta não é para mim, mas para um
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rapaz meu conhecido, e que eu desejo obsequiar. Poderá talvez mandar-me isto pelo

conductor da Mala-Posta, chamado Belmonte.

Adeos minha querida Maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

9 ½ horas da manhã.

Recados do Caetano e Manoel.

Está immenso calôr.

Hontem recebi uma carta do papa de 25 e outra de 26, e mais huns jornaes.
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Coimbra 30 de Junho 1856.

Minha querida Maman do Coração

Hontem recebi a sua carta de 27, e hoje a de 28 pela qual vejo que esperava o

Antonio em Lisboa no dia d’hoje, e que por isso a sua chegada deve ter causado

espanto. Tomára eu já poder sahir d’esta terra. Felizmente o ponto em Mathematica é no

dia 10. Em Philosophia continuão de novo as Aulas também até ao dia 10.

Hoje levei o José Luiz para ser examinado particularmente a caza do Padre

Simões, e tive o gosto de ouvir o Padre dizer que elle pode fazer exame. O Padre José

ficou contentissimo e eu não o fiquei menos. Elles jantárão hoje aqui. O Padre José vai

escrever para Lisboa hoje, e ficamos á espera do thio Fernando, pois sem elle vir não faz

o primeiro exame. Amanhã vai ser examinado o João Ferrão tambem pelo Padre

Simões, e espero e dezejo que tenha o mesmo bom exito que o d’hoje.

O Manoel deve provavelmente fazer algum exame esta Semana. Elle está

contentissimo com a ideia de que pode em pouco estar em Lisboa.

O Dr. Raymundo aqui chegou hontem. Trouxe 2 sobrinhos consigo.

Adeos minha querida Maman do meu Coração muitos recados a todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Caetano, Manoel, Jozé Luiz, João Ferrão, e muitos cumprimentos

do Padre José.

Espero que não se esqueça do pedido que hontem fiz na minha carta.

Este mez tirei a minha mezada toda porque como ha matriculas, e dá-se

alguma couza aos archeiros quiz ter algum dinheiro.

Espero que o Antonio tenha chegado bem e os seus 2 companheiros.
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Coimbra 6 de Julho 1856.

Minha querida Maman do Coração

Hontem chegou o thio Fernando. Chegou bem, só teve uma jornada um pouco

incommoda em consequencia de muito frio e muita geáda. O José Luiz só o esperava

hoje tanto que não foi esperal-o á Mala-Posta. Elle está na hospedaria do Passo do

Conde. Eu fui lá hontem logo que soube da sua chegada, e de tarde fui lá abaixo outra

vez e estive até noite a passear com elle nos cáes. Recebi a encommenda, que de novo

torno a agradecer. Tive o gosto de saber que todos ahi em caza estavão bons, e que o

Papa estava um pouco melhor. Na verdade tenho tido cuidado no Papa, pois não sei o

que elle tem, e só tenho por certo que tem andado incommodado vai já em bastante

tempo, e que por hora não tem tido muitas melhóras. Talvez lhe fizesse bem a mudança

para o Campo. Em fim tomára sabel-o bom de todo.

O Alexandre Ponte tem estado doente, mas eu não tenho dito nada ao Manoel,

de mais devendo elle tirar logo as 8 ½ horas da manhã Ponto para amanhã fazer exame

de Introducção. Eu e o Ornellas já lhe arranjámos um leccionista não só para o ajudar

como para o obrigar a estudar.

O José Luiz faz exame na 3.ª feira, e o thio parte para Lisboa na 4.ª feira.

Felizmente por aqui não ha Cholera alguma, e oxalá que isso assim continue.

O Manoel está agora aqui e pede-me para a maman dizer á thia Ponte que elle

hoje não pode escrever. Quem aqui tambem está é o João Castello-Melhor.

Quero vêr se escrevo logo ao Antonio, pois estou envergonhado de já não o ter

feito. Adeos minha querida Maman do Coração muitos recados a todos e accredite que

sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Caetano, Manoel, Jozé Luiz, e thio Fernando.
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Coimbra 10 de Julho 1856.

Minha querida Maman do Coração

Não escrevi hontem porque como o thio Fernando partio n’esse dia para

Lisboa elle lhe poderá dar hoje de tarde notícias nossas. Eu fui com o Caetano, Costa,

Menezes, e Manoel, accompanhal-o até á Mala-Posta e confesso que senti bastante não

o poder imitar vendo-o sahir d’esta Terra. O José Luiz deitou suas lagrimas, mas

resignou-se, e creio que fica aqui até 3.ª ou 4.ª feira. Elle fez bom exame de Latim, e

não se imagina o gosto que elle, o thio e o Padre José tiverão.

Tivemos ideia de convidar a jantar o thio, mas não foi isto possivel por causa

dos meus trabalhos. Felizmente tive hontem Ponto em ambas as Aulas, e dei eu lição na

de Mathematica, que durou só ¾ de hora porque o Dr. Raymundo deo Caváco. Eu

transitei em Philosophia para a classe dos Ordinarios para vêr se faço isto agora. Peço

ao Papa e á maman que não reparem em os não ter prevenido d’isto, pois não o fiz por

uma resolução repentina.

O Costa faz acto de 2.ª a 3.ª feira quando muito e por isso deve estar em

Lisboa d’hoje a 8 dias.

O Manoel tira hoje Ponto e faz amanhã exame de Geometria. Elle já fez exame

de Introducção, e sahio nemine. Entre nós, elle fez máo exame e esteve para levar um R.

Eu já lhe disse o que devia a este respeito, e a pedido meu também o thio Fernando lhe

fallou n’isso. Elle é bom rapaz, mas mandrião quanto é possivel sel-o. Será melhor não

dizer isto ao thio e thia Ponte, só no caso de elle fazer amanhã máo exame do que logo

informarei a maman.

No dia 8 forão os annos do Antonio e a meu pezar não lhe pude escrever

n’esse dia a dar-lhe os parabens. Por isso peço á maman que os acceite hoje, e que os dê

da minha parte ao Antonio, papa, Thereza, e Tixi.

Antes d’hontem recebi a sua carta de 6, e por ella vi o papa está melhor, o que

muito gosto me deo.

O João Ferrão sempre faz exame de Latim segundo ouvi.

Adeos minha querida Maman do Coração muitos recados a todos e accredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados dos de cá. Não escrevo mais porque são 9 horas da manhã e vou

fechar as matriculas.
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Coimbra. 15 de Julho 1856.

Minha querida Maman do Coração

Temos estado afflictissimos com um desgosto que hontem tivemos. O Costa

levou um R no 4.º anno. Elle tem estado muito e muito sentido já por si e já por causa

do Pai e da familia. O Caetano escreve hoje ao Pai para o preparar e o filho tambem lhe

escreve enviando a carta a um dos thios, por isso será bom que os d’ahi de caza não

fallem já em nada ao Costa Pai, e livram-se d’este modo de ter que dar uma má noticia.

O Costa, filho, vai amanhã para Lisboa. Elle diz que não sabe de todo o que ha-de fazer

de si. O Pai, coitado, ha-de ter uma grande afflicção.

Voltando á reprovação foi uma grande injustiça, porque dito por todos, elle fez

bom acto, e a que os nossos amigos assistirão, e tinha uma frequencia menos má. O Dr.

Bernardino esteve hontem de tarde aqui em caza. Disse umas couzas mas não me

convenceo de nada, porque quando se deixa passar o filho do Lopez Branco, o sobrinho

do Dr. Antonio, e o do Dr. Leão, devem todos passar bem, e com muita mais razão

quando acresce a circumstancia de se ter bôa frequencia e fazer bom acto. Confesso que

é uma couza que me tem custado bastante. Mas o peior é que o mal está feito, e não ha

outro remedio de que o Costa lance mão, senão de repetir o anno.

O José Luiz veio agora mesmo aqui vestir-se para ir fazer exame de Francez.

O Manoel faz, segundo julgo exame de Logica hoje.

Hontem recebi a sua carta de 12. Em quanto ao dinheiro para o transito farei o

que manda, e eu peço mil desculpas de causar, ainda que involuntariamente, mais essa

despeza.

Gostei muito de saber que os primos vão melhor.

Adeos minha querida Maman do Coração muitos recados para todos e

accredite que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados dos de cá.
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Coimbra. 17 de Julho 1856.

Minha querida Maman do Coração

Hontem partio o Costa para Lisboa com o Padre José, e o José Luiz. Este

ultimo ia contentissimo. Está agora aqui o Manoel Ponte, que vai para Lisboa e por isso

vem cá almoçar para se despedir. Eu não o vou acompanhar á Mala-Posta porque está

um calor excessivo. Eu não sei por agora quando poderei deixar isto. O que vale é que

já estou acostumado a vêr partir todos ficando eu aqui.

Peço á maman, ou ao papa, que escreva ao Dr. Bernardino, recommendando-

lhe para o acto um estudante do 5.º anno chamado Arnaldo de Faria. Este pedido é do

Dr. Raymundo mas elle deseja que o Dr. Bernardino o não saiba. Será bom mandar a

carta quanto antes porque o rapaz tira o Ponto em breve.

A estas horas já o Pai do Costa, coitado, sabe o desgosto que o filho soffreo. É

uma cousa que ainda me custa a crêr.

Hontem fez o Manoel exame de Logica. Elle está o mais contente que se pode

estar. O João Ferrão está triste com a partida do primo.

Hontem recebi a sua carta de 14 e outra do Papa do mesmo dia, tendo recebido

na vespera uma d’elle de 13. Não posso ser mais extenso. Muitos reccados para todos.

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

O Dr. Raymundo manda os seus cumprimentos ao papa, maman, Antonio, e

Sr.ª D. Thereza.

O Caetano, coitado, tem a massada de se demorar aqui mais tempo.
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Coimbra 22 de Julho. 1856.

Minha querida Maman do Coração

Esta noite deve receber uma carta do Caetano dizendo que tive hontem acto, e

que fiquei bem. Eu confirmo isso hoje, e digo ao mesmo tempo que tenho estado muito

contente, já por me ver com o acto feito, já por ser um passo mais dado para poder ir

para Lisboa. O Dr. Raymundo tencionáva escrever á maman e papa a dar-lhes parte do

acto, mas não o podendo fazer por estar doente, encarregou-me de lhes participar isto

mesmo. Além de tantos obzéquios e finezas devo-lhe o de ter elle ido hontem assistir ao

meu acto, estando doente. Felizmente parece-me que poderei ir em breve para Lisboa

mas por agora não sei isso com certeza.

Não posso ser mais extenso. Muitos recados a todos.

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recebi hontem a sua carta de 19.

Recados e parabens do Caetano.

Vou a caza do Dr. Raymundo para saber como está.
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Coimbra 24 de Julho 1856.

Minha querida Maman do Coração

Recebi hontem a sua carta de 21, e por ella vejo que ao tempo em que foi

escripta ainda não tinha recebido um bilhete do Caetano, dizendo que fazia Acto na 2.ª

feira. Como deve ter visto pela minha carta de 22, está tudo isso passado, e melhor do

que suppunha. Estou preso pelo exame de Philosophia, e por agora não sei quando o

farei, de maneira que não posso ter certeza do dia em que d’aqui partirei. É um estado

este meu bem incommodo.

O Dr. Raymundo está um pouco melhor. Elle tem tido uma especie de sezões.

Pela sua carta vejo ser verdadeira a noticia que aqui espalhárão da morte da

Sr.ª Marqueza da Ribeira. Estou persuadido que não é bom durante a cholera estár ao pé

do mar.

A Sr.ª Condessa da Ponte, coitada, ainda continua bem incommodada. O João

não sabe ainda nada. Este fez exame de Historia e ficou bem.

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

São 10 horas e por isso não posso escrever mais.
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Minha querida Maman do meu Coração

Ainda agora me parece incrivel que já me ache outra vez aqui, e não penso em

todos de caza senão com saudade e com as lagrimas nos olhos. Não passa um instante

que não pense em todos, e são esses instantes os mais agradaveis que tenho, porque me

esqueço desta terra onde me acho, e me illudo a ponto de me julgar de veras ao pé dos

senhores todos. Não julgue que a minha repugnancia a estar aqui, provem da falta de

divertimentos e distracções, que aqui não ha; não, provem só da falta que sinto em não

poder vêr a todos os momentos as pessoas que mais me querem n’esta vida, e a quem eu

amo e desejo todos os bens possiveis.

Cheguei aqui hontem ás 10 ½ horas da manhã, tendo feito uma muito bôa

jornada. Estavão á minha espera em Santa Cruz o Dr. Raymundo, Bernardino e filho, e

o Manoel, Menezes, e D. Antonio d’Almeida. Estes 3 ultimos jantárão comigo. O D.

Antonio vai hoje para Lisboa e vai logo lá a caza dar noticias minhas. Como distribuem

ahi as cartas só de noite disse ao Correio que fosse ahi a caza para terem mais cedo

noticias minhas.

O Dr. Raymundo aqui passou hontem a noite comigo. O Dr. Bernardino esteve

aqui hoje pela manhã, e foi agora matricular o Antonio.

Espero que todos de caza estejão bem, e que este e a maman estejão

restabelecidos.

Peço que me mande pelo Antonio mais pilulas de ferro, porque tenho

esperança que ellas hão de me fazer muito bem. O Caetano está bom, mas cheio de

saudades e pena, como eu, por ter para aqui voltado. Achei bons o Manoel e o João, e

ambos se recommendão muito.

Está aqui muito mais frio do que em Lisboa. No quarto onde estou escrevendo

marca o thermometro +14º de Reaumur. Em quanto a doenças só sei, com certeza, que o

hospital da Cholera continua a estar aberto. Deus queira que essa doença se não

desenvolva mais com a entrada dos estudantes.
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Deve ter sabido pelo Antonio, criado, que o Rosado me veio ver ao vapor.

Estou-lhe muito obrigado, coitado. Não valia a pena ter esse incommodo. O Governador

Civil está doente.

Peço muitos recados para todos e sou do Coração

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Caetano

Coimbra 15 de Outubro / 56
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Meu querido papa do meu Coração

Hoje devem ahi receber carta minha, pela qual saberão que chegámos bem a

esta Cidade. Hontem tive noticias de caza por uma carta da Maman de 13, e tambem as

tive por via do Dr. Bernardino, que me disse ter recebido uma carta, não sei, se do Papa,

se da Maman. O maior prazer que aqui tenho é quando sei que todos os de caza estão

bons. Aqui está tudo na mesma tristeza e monotonia. Parte da Cidade acha-se

illuminada a gaz. Em quanto a Cholera ha uns 3 casos por dia, o que corresponde a 60

por dia em Lisboa. Não digo isto por estar zangado com a abertura da Universidade, só

o digo para mostrar que tanto motivo havia para ella continuar a estar agora fechada,

como o houve no principio do corrente mez. O Dr. Barjona foi para Lisboa desesperado

por a terem aberto agora, tanto que elle e mais 2 Lentes votárão, quando foi da

Congregação, que se as aulas se não abrissem.

Nada sei de certo sobre eleições, a não ser que tem havido uma grande bulha.

Diz-se que sahem Deputados o Justino, Nazareth, Bazilio, e o José Maria d’Abreu.

Peço-lhe o favor de dizer ao Antonio que o Menezes tira Ponto hoje.

Não posso ser mais extenso porque são horas de mandar esta para o Correio.

Peço muitos recados para todos e sou do Coração

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé

Recados do Caetano, Manoel, e Dr.es Bernardino e Raymundo.

Coimbra. 16 de Outubro / 56

Hontem deve ter sido um dia de bastante mágoa para a Maman, e tenho-me

lembrado muito disso.
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Minha querida Maman do meu Coração

Tive o desgosto de os deixar na 2.ª feira e parece-me que ha já inumeraveis

annos que os não vejo. Isto sempre custa muito a sofrer!...

Hontem recebi uma carta do Papa pela qual tive o gosto de saber que todos

vão bem. Tenciono ir matricular-me hoje em Mathematica. Por agora não sei quando

farei exame de Chymica. Parece-me que vou fazer exame de Inglez, para preferencia

com o Manoel e o João Ferrão.

Já entreguei o relogio ao Viegas, que ficou muito contente, segundo creio, e

logo, se poder, vou a caza d’elle para saber se o relogio tem regulado bem.

Já me tenho servido do candeeiro que dá muito boa luz.

Tambem já trago camizola, e posso dizer que pelo lado de abafos e cautelas

não deve haver em mim nada de novo.

Tem estado um tempo bonito, mas frio.

Cumprimentos da parte dos Dr.es Bernardino e Raymundo. Em caza d’aquelle

teve uma criada um atáque de cholera na noite de 4.ª para 5.ª feira.

O Manoel jantou aqui hontem, e o João Ferrão vem hoje cá para o mesmo fim.

Dei ao Dr. Bernardino o recado do Papa a respeito do Governador Civil e do Fontes.

Peço muitos recados para todos os de caza. O mesmo peço para os tios e tias e

para o José Alva.

Hoje é 6.ª feira dia em que eu costumava poser (sempre muito mal) para o

retrato.

Agora é que eu tenho pena da má vontade com que isso fazia ás vezes, e do

que a Thereza tinha a paciencia de me aturar. Peço muitos recados para ella.

O Antonio já está matriculado; ficou nº 16.

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Caetano.

Coimbra 17 de Outubro / 56

Recados ao Rozado.
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Minha querida Maman do meu Coração

Antes d’hontem perto da uma hora da tarde devem ahi ter sabido, por via do

telegrapho electrico, que eu fiz exame de Chymica n’esse dia, e que fiquei bem.

Tambem lhes mandárão dizer o nome dos meus examinadores, e que o Dr. Raymundo

assistio ao meu exame todo o tempo que este durou. Os examinadores todos me tratárão

bem. O Jardim é que fez uma cousa exquisita, e que me vexou, e que fez com que todos

o censurassem, não por mim, mas por elle proprio. Antes de me começar a examinar fez

um grande discurso, dizendo que estava certo de que eu sabia o Ponto, e outras taes

asneiras que nunca Lente algum disse do lugar onde elle estava. Não se imagina como

eu fiquei. O Dr. Raymundo, Caetano, Menezes, e todos os que me conhecião ficárão

vexados por mim, e dizião que bastava aquillo para perturbar no exame a qualquer outro

estudante. Por isso acho que o Papa longe de lhe escrever a agradecer (que é o que o

Jardim quer ver se pilha) a protecção com que me tratou, não lhe deve escrever nem

tocar n’isto nunca. Depois do discurso começou a argumentar em Logica. Em fim fez

asneira bravia. Não digo com isto que elle me tratasse mal, reconheço o contrario, mas o

tal discurso era excusado.

O que de tudo me importa é achar-me livre do tal exame, que me perseguio

tanto. Quando fomos ao Telegrapho que aqui ha lisonjeavamos que estivesse alguem de

caza no que ha em Lisboa, e tanto que fizemos essa pergunta, antes de enviar a parte

que foi redigida pelo Menezes.

Não escrevi hontem porque no dia do exame depois da ida ao Telegrapho, vim

para caza com muita dôr de cabeça, e como tive algum abalo de fevre, deixei-me ficar

hontem na cama até mais tarde.

Estimei muito que o Antonio venha só no dia 29, pois isso faz com que elle

possa ainda ir hoje ao Theatro, goze amanhã d’um dia passado em Lisboa e aproveite na

3.ª feira a funcção do caminho de ferro.

Vejo que se divertirão muito no dia 22, e gostei tanto mais disso quando soube

que não tinha acontecido desastre nenhum, e que a Maman e a Thereza não se

queixavão mesmo de dôr de cabeça. Uma das couzas de que gosto é saber que se

divertem, pois não sou como alguns que só gostão que haja divertimento para si.
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Remetto a certidão do meu exame. O Luiz Candido fez hontem exame do 4.º

anno de Direito, e ficou bem, de modo que o discipulo, que era elle, ficou bem, e o

mestre, que era o Costa, ficou mal. Por mais que digão, cada vez me convenço mais que

aqui se faz muita injustiça.

Percebi muito bem a discripção do Pic-nic, e pela conta que fiz creio que

devião ser 43, ou 44 pessoas de meza.

Não fiquem com cuidado em mim pois estou bom da dôr de cabeça e de fevre,

tanto que hontem mesmo me levantei.

Recados do Caetano e Manoel. Eu peço os meus para todos, e sou do Coração

Seu filho muito amigo e obediente

Jozé.

Coimbra 26 de Outubro / 56

Esquecia-me dizer os meus Pontos para o exame. Um deles foi sobre as causas

do desenvolvimento da electricidade, e pertenceo ao Jardim. O outro foi o Carbone e

pertenceo ao Simões de Carvalho. O José Maria d’Abreu perguntou na dissertação, que

era sobre a divisão dos corpos simples em metalloides e metaes. O exame durou mais

d’uma hora.

Sei que não ha-de gostar de ver a carta cheia de areia, mas não é que eu lha

tenha deitado. É areia da certidão.
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Minha querida Maman do meu Coração

Recebi hontem a sua carta de 25 que muito gosto me deo, pela noticia de que

todos estavão bons. Vejo que o Silva já lhe entregou a Geometria analytica de Biot; mas

como elle não lhe levou juntamente 2 livros mais, do que me não lembro, e que elle se

tinha incumbido de achar, o que provavelmente não teve o resultado desejado, por isso

peço á Maman o favor de me remetter com o Biot o nome dos 2 livros, porque talvez eu

os possa obter aqui. Não estou certo de que sejão 2 livros ou 1 só. Em quanto ao que me

diz de mandar pedir á M.me Cheronnet que alcance pelo filho algumas obras, não acho

isso máo. Estou persuadido que de obras, que digão respeito ao que eu hei de estudar

este anno, e que comprehende Geometria Analytica, Algebra Superior e principio de

Calculo, poucas mais modernas do que as que eu pedi, póde arranjar, porque sobre o

que se tem escripto muito ultimamente, é sobre as applicações da Mathematica, mas

menos sobre a parte chamada Mathematicas puras e de que fazem mais parte as

doutrinas de que acima fallei. Em todo o caso acho bom escrever á M.me Cheronnet,

pois ha tudo a ganhar e nada a perder.

Hoje é o dia da abertura do caminho de ferro, a que espero que vão, pois ha de

ser uma bonita festa. Tambem acabão hoje as ferias do Antonio o que muito sinto já por

elle, já por ser isso causa de que fiquem agora ahi em caza muito a sós. Se quizerem, em

menos de 2 mezes, póde-lhes elle ir ahi fazer companhia, por espaço de 15 dias. O João

Ferrão vai no Natal a Lisboa e o Manoel tem suas esperanças de o acompanhar. A

respeito do Manoel lembra-me fallar no exame de Historia, porque dizem que muito

bom exame. Quem contou isto foi o Dr. Raymundo, a quem eu dei o seu recado de que

elle ficou muito penhorado. Quiz hontem escrever á Thereza, Tixi, e Rozado, mas não

pude, e por isso conto fazel-o hoje de tarde.

Comprei uma obra muito boa de physica. O auctor é o Pouillet. Por isto tiro no

mez seguinte os 4800 rs, todos, para a pagar. Custou 3600 rs. Já li o André Chenier,

quero ver se o mando para Lisboa para que a Maman o possa lêr. Já depois li O Cid e o

Horace de Corneille de que gostei muito. Agora estou acabando de lêr o Roman

Comique de Scaron, que tem algumas couzas com graça.

Deo-me vontade de rir o imaginar a figura do Costa Pay, querendo fazendo

sentir o favor que o filho fez de trocar de bilhete da Mala-Posta com o Antonio. Quando
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mesmo o filho viesse 2 dias mais cedo não devia fallar n’isso, mas acontece que o filho

tambem ganhou porque vem só no dia 31. Ambos os estudantes ganharão 2 dias de

morada em Lisboa o que quer dizer muito. O Caetano e Manoel mandão á Maman

muitos recados.

Eu peço-os para todos de caza, e

Sou do Coração

Seu filho muito amigo e obediente

Jozé.

Coimbra 28 de Outubro / 56

Recados para a minha ama, e para os criados.

Lembra-me perguntar n’este momento se ainda anda na caleche?
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30 d’Outubro 56 Coimbra

Minha querida Maman do Coração

Cheguei hoje a esta cidade ás 10 horas da manhã, mas posto ser bôa a saúde as

saudades são as maiores, todos me lembrão e muito. Encontrei o Jozé de optima saúde e

se esteve doente não o parece, o Caetano mesmo diz que nada foi, e a Mana como

estava? Quando d’ahi sahi estava abatidinha e confesso que tomara já o correio

d’amanhã; porque estou com cuidado; bastante me lembrei d’ella, e com algum susto,

pois que o estado sanitario de Lisboa não é muito bom. Creio ter encontrado o Antonio;

voltando para Lisboa no caminho de ferro; mas em consequencia da distancia não fiquei

sabendo se era elle; pouco dormi no caminho; porque encontrei gente conhecida com

quem conversei. Como está o Papa, parece-me que com saudades. Não as tenho eu

menos de todos e parece incrivel que em tão pouco tempo já me ache tão longe de

todos. Queria que o Papa escrevesse ao Neiva e que lhe dissesse pouco mais ou menos

isto: que sente não o ter conhecido durante o seu Governo Civil em Coimbra, que não

duvida comtudo de lhe escrever para me recommendar, que não lhe pede mais que o

chamar-me á lição sempre que lhe seja isto possivel e a protecção que todo o Estudante

necessita; pois que mais não é preciso pedir certo que está na sua justiça; finalmente

uma carta pouco mais ou menos neste género, que para ser melhor poderá combinar

com a Maman (digo combinar com a Maman, porque desêjo que venha inteiramente

n’este sentido salvo a redacção, e não porque o Papa não esteja muito no caso de a

escrever ao juizo d’elle) e que o Papa lhe deve mandar pelo correio quanto antes,

avisando-me logo que a mandar, para eu depois visitar o homem. Creio ser o bastante, o

Neiva honra-se muito com ella, sei eu de certo e sendo n’este sentido não lhe fica nada

mál tambem ao Papa, pois que nada pede que não seja justo. Adeos minha querida

Maman, recádos ao Papa á Mana, e á Tixi, não esquecendo o José Alva, para quem peço

muitas cousas e recados tambem ao Tio Nuno. Diga á Tia Ponte que achei o Manuel

muito bem, e que o João Ferrão fez o seu ultimo exame e está nuvato, o Manuel jantou

hoje aqui. Adeos. Recados do Caetano e Jozé.
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Minha querida Maman do meu Coração

Tive hontem o gosto de receber a sua carta de 27, e tambem recebi uma do

Rozado com a mesma data. Espero que se divertissem na 3.ª feira. Sei que estava muita

gente n’esse dia no Carregado. Hoje chega aqui o Antonio, coitado. Escrevo esta á

pressa, pois tenho de sahir. Levantei-me ás 6 horas e já escrevi ao Rozado. São 8 horas

da manhã. Muito dó tenho do thio Francisco! O Antonio por fim não foi padrinho do

filho do thio Nuno, pelo que li hontem na sua carta.

Comprei hontem as obras de Gresset, e cá li o Vert-Vert. É muito engraçado.

Tambem comprei um livro intitulado “Les chevaux du Sahara, et les moeurs du Désert”.

É do Mery.

Não posso ser mais longo.

Muitos recados para todos e sou seu filho muito amigo do Coração e

obediente.

Jozé.

Recados do Caetano.

Coimbra 30 de Outubro / 56
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Coimbra 1 de Outubro. 56.

Meu querido Papa do Coração

Saberá que cheguei aqui antes d’hontem e n’essa mesma noite cahi doente,

com um furioso ataque d’asma, que só acabou de passar de todo esta manhã. Não sei a

que possa atribuir, é verdade que estava um pouco constipado e póde ser que fosse este

o motivo, mas não sei tambem porque em Coimbra as constipações hão de trazer

comigo um ataque e em Lisboa não, o que não tem duvida é que este ár se harmonisa

muito pouco com a minha saude. Hoje estou bem e apenas me sinto um pouco fraco;

mas como me lembra o que soffri o anno passado, estou com todos os cuidados; para o

que muito ajuda a tristeza d’esta terra, onde não ha divertimentos que excitem a têr-se

pouca cautela. Agora tenho a pedir que não se assustem e que creião ser esta a pura

verdade, pois se eu quizesse podia esconder este pequeno incommodo e bem vêm que o

não faço; além de que hoje estou quasi bom. Quanto ao Jozé basta que tenhão só

saudades d’elles e escusão de têr cuidado n’elle, pois que está são como um pêro e se

não se chama saüde ao seu estádo, não sei então que nome se lhe ha de dár. O Jozé

recebêo hontem carta da Maman e muito me obrigou o que ella diz a meu respeito,

tambem eu só posso dizer que tenho iguaes saudádes d’ella e de todos d’ahi e aqui em

casa não ha outra conversa senão as saudades que todos nos devem, que são muitas,

felizmente que a Mana está bôa, pois são os cuidados de menos. Hoje chegou o Costa e

disse-me que tinha deixado o Papa e todos bons, creio que devido á vinda d’elle é que

eu não tive já hoje carta sua e da Maman, o que foi uma verdadeira decepção. Recádos á

Maman, Mana, Tixi, José Alva e a todos de casa. Recádos do Jozé e Caetano. Amanhã

escrevo.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António

Diga ao José Alva que breve lhe escrevo.
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Minha querida Maman do meu Coração

Recebemos hontem a sua carta de 31 de Outubro, e hoje outra de 2 do

corrente. Faz gosto termos podido saber hoje aqui ás 4 horas da tarde como estavão

todos em Lisboa pela manhã. Muito estimámos saber que a Thereza está de todo bôa a

ponto de ter podido ir na 5.ª feira a caza de Mrs. Howard. A estas horas está ella,

provavelmente vestindo-se para ir a caza do Ozeroff. Espero que hoje se divirta tanto

quanto se divertio no dia 30.

Vejo que o baptizado da filha do thio Nuno sempre foi na 5.ª feira, dia seguinte

ao da partida do Antonio. Recebi a lista dos livros que dezejava ter, e vendo os que já

aqui tenho noto que ainda faltão os seguintes = Garnier, Calculo differencial;

Bourdaunt, Algebra superior; e Cournot, Calculo integral e differencial. Dezejava saber

se o Silva os tem, ou não; porque n’este ultimo caso, e se a Maman consentir, talvez

aqui os possa alcançar. Li na sua carta de 31 para o Antonio, o que n’ella diz a respeito

de eu dever tambem lêr o Molière e o Voltaire, e Le Siècle de Louis XIV por este

ultimo. Tudo isso faria de bôa vontade e até com gosto, mas o peior é faltar o tempo

para o fazer. Vejo que a Thereza está com vontade de lêr o Vert-Vert. O mais que posso

fazer, se quizer, é mandar-lhe d’aqui a edição que eu tenho. É uma edição muito

pequena, basta dizer que me custou 100 rs. Comprei-a por não achar outra. Mesmo

assim creio que é a mais completa que ha das obras de Gresset, pois n’ella li Le Lutrin

Vivant, La Chartreuse, Le Carence Impromptu e Le Méchant. Em quanto ás confissões

de J. J. Rousseau ainda as não li. Agora acabarão-se as leituras para divertimento. Já

hoje tocou a cabra, e amanhã abrem-se as aulas. Cada vez me custa mais a conformar-

me com esta especie de vida. Estar sujeito ao toque d’um sino! Faz pasmar! Estou aqui

já no principio do 3.º anno de maçadas e sinto, se é possivel ainda, mais odio por isto do

que no 1.º anno.

O Antonio está bom. Parece-lhe, coitado, que é impossivel soffrer isto. Hoje

forão os annos do Manoel. Elle jantou hoje aqui e o João Ferrão tambem, para se

passarem os annos o mais em familia que foi possivel. Peço muitos recados para a tia

Ponte, e os meus parabens pelo dia d’hoje.
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O Antonio não escreve hoje. Voltando ao Manoel: é elle muito bom rapaz e

nosso amigo. Não se passa quase um só dia que nos não vejamos. Tencionei escrever

hoje á Tixi, e por fim não o fiz. Tenciono fazel-o logo que possa. A todas as nossas

infelicidades accresce o termos agora 5 dias d’aula seguidos; o que é de fazer

desanimar. Recebi hoje uma carta do Papa de 2 remettendo uma que o José Maria de

Abreu lhe tinha escripto a meu respeito. Não posso deixar de me reconhecer muito

obrigado a todos os que até agora aqui tem sido meus Lentes. Adeos minha querida

Maman do meu Coração muitos recados a todos e acredite que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente.

Jozé.

Coimbra. 3 de Novembro / 56

Recados do Antonio, Caetano, Manoel.
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4 de Novembro 56

Meu querido Papa do Coração

O Dr. Bernardino Carneiro já em tempos lhe fallou pedindo-lhe a sua

protecção em favor da pessôa cujo nome vai no memorial incluso, que se propõe ao

lugar de Bedel da Faculdade de Direito, hoje sou instado por pessôa que eu muito e

muito desejo obsequiar a que eu escreva recommendando este sujeito ao Papa,

pretencção que além de tudo é justissima, pois que de todos os concorrentes é este

aquelle que tem mais direito pelas suas habilitações, basta dizer que este é formado e os

outros não. Já houve uma proposta para Lisbôa em que o meu recommendado foi posto

em primeiro lugar; mas ha um outro que tem muitas protecções, e conseguio que se

mandasse ao Conselho Superior para se fazer nova proposta e vêr se hia assim d’esta

vêz mais bem colocado, prejudicando assim o outro que pelas poucas carreiras que ha

no nosso paiz se vê hoje obrigado a lançar mão do triste lugar de Bedel, quando podia

esperar mais sendo Bacharel formado. Eu tenho todo o empenho neste negocio e

portanto desejo que o Papa tome isto debaixo de toda a sua protecção e que se não poder

tratar este negocio directamente com o J. G., procure todos os outros meios para servir o

meu recommendado, o outro concorrente tem bons empenhos e trabalha muito; mas

verdade verdade não tem justiça, senão o ser empregado já na Universidade, mas por

este motivo tambem já tem de comer. Pede-se bom resultado e brevidade. Recádos a

todos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

António
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Coimbra 5 de Novembro – 56

Minha querida Maman do Coração

Recebi hoje a sua carta em que me diz que está com muito cuidado em mim;

felizmente hoje já não tem motivo para o ter, porque estou de todo bom e mesmo pela

minha ultima carta á Mana o deve saber. Tive esta manhã aula pela primeira vêz,

hontem foi só cavaco, veremos agora quando sou chamado, mas palpita-me que não ha

de tardar muito, o Neiva a quem eu visitei o outro dia tratou-me perfeitamente e não

estou descontente com elle, entre as amabilidades que me fez, foi uma d’ellas mostrar-

me as salas; pois que tem a mesma mania do Tio Luiz, e diga-se a verdade os estuques

são lindos, mas o resto não está em harmonia. Conte isto ao Papa; mas diga-lhe que lhe

peço segredo, pois que não é necessario que o Costa o saiba, o Neiva tambem á sahida

me disse que me havia de chamar bastante e que agradecesse ao Papa a sua carta em

quanto lhe não escreve; naturalmente espera que eu dê lição para o fazer. Conto tudo

isto, porque a Maman decerto gosta de saber, o Jozé coitado é que tem um trabalhão

este anno. Hoje escrevi já ao Papa recommendando-lhe muito um homem que quer ser

Bedel, julgo que a carta vai tambem n’este correio; mas não sei com certeza, dei ao

homem a carta fechada para elle lhe juntar o memorial. Mando o Conimbricense para o

Papa lêr, e vêr depois quem é o Ferrer parece incrivel o que este sujeito tem feito para

sahir deputado, o Ferrer advogado do cléro! Manoel Ponte aqui passou o dia dos seus

annos, jantou cá com o Ferrão. O Tio Ponte vem a Coimbra? Adeos. Recádos a todos e

recados do Jozé e Caetano.
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Meu querido Papa do meu Coração

Finalmente tenho hoje o gosto de poder responder á sua carta de 2 do corrente.

Já se acha passada uma Semana de Aulas, e bastante custou a passar, pois foi uma

Semana macha. Confesso que me tem custado a acostumar a este genero de vida, de que

já estava esquecido. Hoje é vespera de feriado, o que só aqui se póde apreciar. Fui

passear esta tarde com o Caetano, e quando passei pelo Jardim Botanico lá avistei os

pretendentes a Deputados, que, segundo creio, não fazem mais do que pensar no dia

d’amanhã, que, á vista do número dos pretendentes, será de regozijo para uns, e de

tristeza para outros. O Jozé Maria tem menos probabilidade de sahir d’esta vez. Falla-se

no Jozé Doria. Incluza remetto a carta que aquelle escreveo ao Papa. O Antonio está

bom, perfeitamente bom. Repito isto para mostrar que se falla verdade. Encontrei hoje o

D. Francisco, que aqui chegou antes d’hontem, e que eu ainda não tinha visto de volta

da sua viagem. Os irmãos estão no 1.º ano Mathematico. O Manoel e o João Ferrão

mandão-lhe muitos recados. No primeiro dia de Aulas o João foi o unico do seu Curso a

quem fizerão troça. Entrou pela Aula com os cabellos desgrenhados, e olhando para um

lado e outro. Imagine o que seria. O que não tem duvida é que ambos são muito bons

rapazes. O Dr. Bernardino aqui nos tem vindo vêr, mostrando-se sempre nosso amigo, e

obzequiando-nos muito. Hontem recebi uma carta da Maman do dia 6, e por ella soube

que todos estavão bons. Tenho tenção de lhe responder amanhã, e á Tixi, com quem

estou em divida ha muito.

Adeos meu querido Papa do meu Coração, muitos recados a todos e acredite

que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente.

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Costa.

Coimbra 8 de Novembro 1856

Lendo a carta vejo que me faltou juntar d’Abreu a Jozé Maria.
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Coimbra 9 de Novembro – 56

Meu querido Papa do Coração

Ha trêz dias que não escrevo para casa e estou com medo que já estejão

assustados pela falta de carta minha, apezar que o Jozé escreveo hontem, mas o motivo

d’isto foi o têr o Dr. Neiva n’estes dous ultimos dias d’aula e eu estár á espera de ser

chamado á lição em Direito Civil, que é a cadeira d’elle; assim tenho estudado devéras e

pouco tempo me tem restado, hontem foi vespera de feriado e como o Jozé escrevia

deixei a minha carta para hoje e passei a noite a conversar com Caetano Costa e

Menezes. O Jozé este anno tem muito trabalho, mas elle é d’aquelles que leva os

estudos com resignação e a unica cousa que lhe custa é estár em Coimbra longe dos

seus, isto é que lhe custa a tolerar, assim como a todos nós. Eu este anno estou melhor

de saude, apenas tive um ataque forte logo que cheguei e ha poucos dias um muito

pequeno; o Papa é que tambem este inverno deve fazer todos os seus esforços para têr

boa saúde, trate de não viver dentro do fogão e não deixe de sahir, uma cousa já tem

feito de que eu tenho gostado, vem a ser escrever um pouco menos, pois apesar de

estimar muito as suas longas cartas por outro lado ralavão-me sabendo o mál que lhe

fazia escrever tanto. Pela carta recebida hoje da Maman vejo que a nova Associação

está quasi estabelecida e posto a Mamam deva têr mais trabalho do que aquelle que já

tem e que não é pouco, eu pela minha parte estimo que o plano da Imperatriz fosse

avante e que a Maman esteja á testa tambem; porque tudo quanto se fizer para animar

estas Associações é pouco e creio piamente que d’ellas o paiz ha de tirar optimos

resultados e poucas pessôas ha tão competentes como a Maman. Aqui tiverão hoje lugar

as eleições e sahio a lista do Governo, em Lisboa não tem as cousas sido tão pacificas, e

não se passou sem aparecer o nome do Papa e, apezar dos elogios, creio que a sua

sahida da Comissão descontentou alguem; sem saber bem quaes forão os motivos que o

levou a tál, julgo não me enganar se entender que fêz bem. Chegou esta tarde aqui

artilharia e falla-se que deve chegar em poucos dias infantaria e cavallaria e mesmo o

Sr. D. Pedro 5.º para comandar um exercicio, será verdade? Quando lemos do negocio

do Bedel? Recados a todos e recados do Jozé Caetano e Costa e Manoel.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

Antonio
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Minha querida Maman do meu Coração

Ainda não tive occasião de responder á sua carta de 6, em consequencia do que

tenho tido que fazer. Quando digo que tenho muito que fazer, temo sempre que julguem

ser isso dito por bazofia, mas podem acreditar que não é esse o caso. Com os estudos de

Mathematica é mister ter cuidado, pois são difficeis e muito trabalhosos, e tirão por isso

muito tempo. Na sua carta de 6 diz que eu parecia estar quando escrevi a ultima carta

n’um estado de impaciencia, que lhe lembrou as minhas antigas rabinices. Não duvido

que assim fosse. O certo é que tenho ás vezes momentos de frenezim e desespero

horriveis, pois confesso que desde o principio tive aborrecimento por este modo de vida.

A minha felicidade é que, como sempre combaterão o genio um pouco violento de que

por vezes sou dotado, esses frenezins são passageiros e jamais se dão a conhecer. Bem

vê que me conheço muito bem, e que não me illudo a respeito de mim mesmo. O dia

que mais cubiço é aquelle em que me posso vêr livre d’esta terra, e com os meus

estudos feitos, e, para isso se realizar, vou-me resignando, pois conheço que é

necessario estudar, porque sem saber nada ha. Por estudos feitos não julgue que quero

dizer profundo em sciencia, pois além de ser impossivel profundar bem cousa alguma

em 6 annos, e de mais estudando differentes couzas n’esse intervallo de tempo, succede

que quanto mais se estuda menos se sabe. Na 5.ª feira tivemos Aula por ter sido feriado

na 2.ª feira. Hoje fizerão-se as Eleições. O Dr. Bernardino foi o Prezidente na freguezia

da Sé Nova. O Vice Reitor esteve hoje aqui em caza. Só fallou com o Caetano, porque o

Antonio estava fóra, e eu, para dizer a verdade, quando chegava a caza de volta da caza

do Viegas soube que visita era e não tive pachorra de lhe ir fallar. O Antonio aqui

recebeo a carta da Thereza com data de 6. Tambem recebeo outra do thio Nuno. Peço

muitos recados para todos e sou do Coração

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel, que aqui jantou hoje.

Coimbra 9 de Novembro / 56. 4 ½ horas da tarde.

Ouvi dizer que a tia Marianna tinha tomado o Collingridge como preceptor

para o Nhonho. Agora mesmo recebemos a sua carta de 8, e uns jornaes.
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11 de Novembro – 56

Meu querido Papa do Coração

Estou contentissimo da minha vida, o Dr. Neiva chamou-me hoje á lição e eu

tive a felicidade de lhe dár uma lição, que dizem os que ouvirão ter sido muito bôa. Elle

deixou-me fallar muito tempo e tratou-me o melhor possivel; tambem eu tinha-lhe

estudado bastante; porque desde que começarão as aulas estudo regularmente 5 a 6

horas por dia. Sei que hão-de estimar esta noticia e eu pela minha parte posso-lhe dizer

que ha muito tempo que não tenho um prazer tão grande. Adeos que tenho que estudar e

posso ser chamado amanhã n’alguma outra aula, pois que este anno, em consequencia

de estár numero baixo, hei de ser chamado mais depressa e mais vêzes. Recádos a todos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

Antonio

Não sei se esta carta devia ser hoje para a Maman ou para o Papa, mas peço

que a tomem para ambos, como são todas.
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15 de Novembro – 56

Meu querido Papa do Coração

Recebo hoje as suas cartas e as da Maman e soube pela leitura d’ellas que o

Caetano prevenio-me mandando pedir licença para eu hir a Lisbôa, e vejo a resposta que

dão. Já em Lisboa eu tinha dito á Maman ao momento de partir que eu esperava voltar

no Natal ou Entrudo; mas tendo-se decidido que as ferias fossem de 15 dias como

d’antes, porque para compensar o mez d’Outubro fica Maio, tencionei eu logo escrever

pedindo para sahir de Coimbra nas ferias e o Caetano n’isso não fez mais do que

antecipar-me na licença que eu peço hoje. Sem duvida que se fosse só hir eu ficando

aqui o Jozé seria isso uma injustiça e devem crêr que eu sou bastante amigo do Jozé

para não fallar em tal cousa; mas dá-se a circumstancia que meu irmão anda no 2.º

Mathematico e no 2.º Philosophico, que mesmo nas ferias tem trabalhos, em quanto que

em Direito, por ser mais facil não se dá tál cáso; porem apesar d’isto eu não tive tál

lembrança d’escrever sem primeiro fallar com o Jozé e elle mesmo foi quem disse que

de todo não podia hir. Agora deixar eu de pedir isto quando nada me prende e quando

tenho a certeza que se ahi não fôr é só para passar 15 dias aqui a massar-me, isso é que é

mais forte que o meu genio e a tál não me posso resolver de deixar de fallar n’isto.

Quasi todos os rapazes de Lisboa vão a casa estas ferias; porque a cousa é facil e

portanto fallei n’isto cedo para poder ter bilhete para o dia que me convem; quanto á

despeza, que serve d’argumento, estou prompto a pagar da mezada o que gastar na

mala-posta; pois até já tenho uma mezada aqui intacta a d’este mêz e guardada na mão

do Caetano; porque não havendo aqui muito em que gastar ajunto algum dinheiro. A

respeito da saüde não é o frio da jornada que me fáz mál, é este ár d’aqui que ha dous

annos para cá me tem apoquentado, hontem estive eu com um ataque e o Raymundo o

que me receita é a mudança d’ar e tanto que tenciono alugar amanhã um cavallo e dár

um passeio grande. Peço resposta com brevidade ou sim ou não; por causa de tomár

lugar. Passando a outras cousas, dir-lhe-hei que o Dr. Neiva encontrou hontem o

Bernardino e disse-lhe o Conde de Rio Maior dêo uma lição de que gostei e diga-lhe

que é um bom estudante, o Bernardino veio logo cá para me repetir o dito. O Jozé está

muito bom, dêo hontem ao Goulão em Phisica uma lição muito bôa, mas tem muito

trabalho, hontem deitou-se elle ás duas da noite e hoje ás 6 horas estava a pé. Adeos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

Antonio
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Minha querida Maman do meu Coração

Recebi, ha poucos momentos, a sua carta de 14, que me mostra o muito que a

Maman e o Papa gostarão da boa lição que o Antonio deo ao Neiva, e da qual já tive

occasião de fallar na minha carta de 12. Vejo que não ha em Lisboa ideia alguma da

vinda de El-Rey a Coimbra, o que me faz crer que é falso o que se tem aqui espalhado.

Fez-me rir o que conta a respeito do Santa Maria ter offerecido 10 libras pelo cavallo

pertencente ao Antonio. Lembra-me por esta occasião perguntar o que é feito da fera em

que eu andava em Lisboa e á cerca da qual tantas questões havia. Tenho gostado de

saber que a Thereza tem ido a varias soirées pois é sinal que se diverte. Julgo que as

soirées do Howard lhe hão de agradar pois dão lugar a ella poder praticar o seu Inglez.

A final o frio fez com que todos os que estavão na Boa Viagem regressassem á Cidade.

Não se imagina o frio que tem aqui feito estes dias. O thermometro que está no quarto

onde dormimos o mais que marca é + 12º na escála do thermometro de Réaumur. Os

dias tem estado lindos. Nós todos andamos muito abafados. Na 2.ª feira, 17, temos nós

feriado por se celebrarem n’esse dia as exequias da Rainha. Julgava-se que o feriado

seria hoje, mas eu, á hora d’esta, estimo muito que houvesse hoje Aula, porque, se

tivesse havido feriado, já era passado, em quanto que o de 2.ª feira ainda ha de vir. O

Caetano mostrou-me o que a Maman responde a respeito da ida do Antonio, e confesso

que fiquei pasmado ao lel-a, pois, sentindo a Maman e o Papa a nossa falta em caza,

como o fazem, tinha por certo que havião de ter o maior gosto possivel em vêr a ida de

um dos nós a Lisboa como uma couza muito facil de se realizar. A sua resposta parece

mostrar o contrario, porque, sabendo muito bem que eu não posso ir a Lisboa pelo que

tenho aqui que fazer este anno, como o disse em Lisboa por muitas vezes, fazem

depender a ida do Antonio a Lisboa da possibilidade ou impossibilidade da minha ida, e

dada essa possibilidade para mim fazem a consideração de que seria muito cara a

jornada. Se eu fosse a Lisboa offerecia o meu misero bolsinho para a despeza, mas

como, infelizmente, não posso ir, estão tiradas as difficuldades para a ida do Antonio,

pois a mesma razão que dá para elle ficar aqui (e que vem a ser o eu ficar só) se

apresentaria quando elle vai para caza no fim do anno e que eu fico mais 1 ou 2 mezes

aqui sem a sua companhia. Bem vê que tudo é a favor da ida do Antonio, e eu peço á
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Maman e ao Papa que o deixem ir, tanto mais que, soffrendo elle aqui bastante de

asthma, o Dr. Raymundo diz que essa mudança de ar lhe ha de ser muito proveitosa.

Estou persuadido (falando seriamente) que receião que pela ida do Antonio

sem mim, eu julgue que tem o Papa e a Maman, menos amizade por mim do que por

elle. Longe de mim tal pensamento. Seria muito e muito injusto (se me é licito dizer) se

o Antonio deixasse de ir a Lisboa por minha causa, e mostraria talvez terem mais

amizade por mim do que por elle. Para não mostrarem predilecção por um nem por

outro devem pois aceitar o que é só filho da sorte, e deixarem ir o Antonio a Lisboa. Isto

mesmo que digo por elle, tenho eu certeza que elle diria por mim, pois é elle o 1.º que

sente que eu não o acompanhe.

Peço perdão de alguns termos que, não o devendo fazer, eu usei, mas são elles

resultado de 2 couzas, 1.ª do dezejo que eu tenho que o Papa e a Maman gozem da

companhia d’um dos seus filhos durante 15 dias, 2.ª do gosto que tenho em ver que o

Antonio vá passar 15 dias fora d’esta insipidez e de mais com a sua familia.

Adeos minha querida Maman do meu coração muitos recados a todos e

acredite que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio e Caetano.

Coimbra 15 de Novembro / 56.

Hontem dei lição ao Goulão.

Amanhã escrevo ao Papa.
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Minha querida Maman do meu Coração

Achando-me hoje em vespera de feriado, não quero perder a occasião de lhe

escrever algumas linhas, o que me causa muito prazer, pois parece que quando o faço

desapparece a distancia a que nos achamos um do outro. Recebi hontem a sua carta com

data de 10 do corrente, e por ella soube que todos estavão bons. Quando esta receber, já

ter recebido uma do Caetano a fim de lhe participar que o Antonio deo hontem uma

muito bôa lição, e ao Dr. Neiva de quem elle tinha seu medo. Com effeito elle deo uma

muito bôa lição: fallou perto de 25’ e levou 2 ou 3 muito bem. Elle ficou contentissimo,

e nós outros de caza não o ficámos menos. O João Ferrão deo hontem lição pela 1.ª vez,

e tambem deo bôa lição. O Manoel ainda não foi chamado.

Recebi ha 2 horas uma carta do Papa, e esta me confirma o que a Maman dizia

ser o que se esperava das Eleições. O Julio faz compaixão, e sempre lhe sahio certo o

prognostico que a sua espoza lhe fazia todos os dias. Fez-me rir o modo como a Maman

diz terem sido as Eleições, indo votar os Miguelistas. Vejo que o Silva sempre arranjou

o calculo diferencial do Garnier. Tem hoje feito muito frio. Pela manhã estava

insupportavel. Tive hoje feriado em Mathematico, o que é a couza mais rara possivel.

Fui a caza do Dr. Raymundo temendo que elle estivesse doente, mas não estava doente.

Não foi á Aula por ter tido que fazer. Estamos já no meio da 2.ª Semana d’Aulas, e

assim se ha de passar o anno, se Deus quizer. Vejo pela sua carta que sempre é certa a

ida do Collingridge para caza da thia Marianna. É uma optima couza para o Nhonho,

pois faltava-lhe um homem que o dirigisse. Adeos minha querida Maman do meu

Coração muitos recados a todos e acredite que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

P.S. Recados do Antonio, Caetano, e Manoel a quem dei seu recado. Tem hoje

chovido muito.

Coimbra 12 de Novembro / 56.
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Foi antes d’hontem prezo um Novato, que se tinha matriculado no 1.º anno de

Direito, com todas as certidões falsas, excepto a d’Instrução Primaria. Está prezo e

entregue ao Poder Judicial, pois deixou de ser considerado como estudante. É um crime

grande. Estão aqui na Cidade umas 3 ou 4 peças de artilharia que vierão de Lisboa para

se experimentarem. Diz-se que ha exercicio amanhã. Não julgue que vou ver isso, pois

ha-de ser a distancia d’aqui, e por isso icommoda a ida.
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Coimbra 17 de Novembro – 1856

Minha querida Maman do Coração

Já hontem lhe quiz escrever, mas como era vespera de feriado em

consequencia de serem hoje as exequias da Rainha juntarão-se aqui á noite alguns

rapazes e não foi possivel poder dizer duas palavras para Lisbôa. Eu tenho passado bem

ultimamente e desde logo se pode dizer que não tenho ataque; tambem estes ultimos

dias teem-me ajudado, pois o tempo está lindo ainda que fáz algum frio. Desde a minha

lição ao Dr. Neiva que não fui mais chamado; veremos quando o vou nas outras aulas,

amanhã tenho eu Sabbatina em Direito Commercial no Barão de Sant’Iago e posso ser

chamado, por isso tenho d’estudar. Aproveitei hoje o dia feriado para hir agradecer ao

dr. Neiva a delicadeza com que me tratou o outro dia em que lhe dei lição; pois que

apezar de eu dár motivos a isso, porque entendo ter sido a minha lição decente, elle foi

muito polido, já deixando-me fallar muito tempo, já escolhendo uma materia difficil

para eu poder dizer mais alguma cousa e na maneira como elle me disse no fim “tem

dito bem Senhor”. Eu na verdade se diga estou-lhe obrigado, porque além de tudo é um

Lente com que se não brinca, como com outros que eu tenho tido e portanto o que elle

diz tem mais merecimento. O Jozé é que conforme o seu costume dêo uma lição muito

bôa em Physica; mas elle este anno tem muito trabalho, nem a Maman imagina o que

elle estuda. A distribuição dos premios é no mêz que vem e amanhã vai elle habilitar-se

na Secretaria, com 2.400 rs que tem de dár, para receber o prémio, mas por agora ainda

se não sabe a este respeito. Diga á Mana que sinto que a Henriqueta a deixe e que me

tem mettido raiva o pouco grata que a Henriqueta se mostra pela Mana, que tão pouco

lho merece; mas que estou certa que ella ainda ha de amargar o pásso que dá hoje. Pelo

que vejo a Mana não perde um baile, é necessario que tome uma bôa criada e que não se

lembre por espírito de caridade de hir buscar alguma das pobres da Maman. Olhe que

não me tem isto lembrado pouco! Pelo que vejo a nova Tia Saldanha é uma leôa e vai

brilhar este inverno, que somnecas que o Tio Saldanha ha de rapár pelos bailes! Pois

elle agora não pode perder nem um, para acompanhar a esposa e já não está muito na

idade de os gozar. Adeos. Recádos a todos. Recádos do Jozé e Caetano.

Filho muito e muito amigo e obediente do coração

Antonio
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Coimbra 19 de Novembro – 56

Minha querida Maman do Coração

Peço-lhe o favor de me mandar logo que esta receber uma garrafa de azeite de

bacalháo e perguntar ao Dr. Gomes se elle póde tomar-se juntamente com o leite de

burra e quantas vêzes ao dia se deve tomar. Ha uns dias para cá que a minha respiração

tem andado mais mál e hontem tive um ataque fortissimo, felizmente que os tenho tido

á noite e assim tenho podido hir á aula e não tenho por agora uma só falta; mas receio

que venhão a augmentar ainda mais e não me causem transtorno; além de que tenho

tosse e por vêzes me dóe o peito; é necessario portanto tratar-me este inverno

seriamente e pedia-lhe que me respondesse quanto antes a isto que eu peço. Hontem

estive realmente muito incommodado desde as 6 horas da tarde até á 1 hora da noite e

não por eu não têr todo o cuidado que o tenho o maior; mas ou seja celebre, ou não, o

que é facto, é que ha 2 annos para cá que me estou dando muito mál aqui, é um dos

motivos porque eu estimava hir a Lisboa a vêr se a mudança d’ar me faz alguma cousa;

pois que em quanto ahi estive nada tive e já digo eu aqui tenho todo o cuidado em mim

e em Lisboa é cousa que não tenho são cuidados de saüde; felizmente hoje tenho ao

menos passado o dia bem e espero que a noite será bôa. Recebi a sua carta e vejo que

me dão licença para hir a ferias, agradeço muito esta licença, e sobretudo por causa de

podêr vêr se os áres de Lisboa me fazem outra vêz bem, o nosso pobre Jozé é que não

póde hir, elle tem muito que fazer, dêo hoje lição em Mathematica e disse-me o

Raymundo que foi muito bôa e eu dou os parabens á Maman e ao Papa pelos brilharetes

do Jozé. Agradeço tambem á Maman os 9000 rs. que me manda e creia que eu sei e

acredito devéras em tudo que nos diz e nos sentimentos que tem por nós ambos e só lhe

digo que póde ter a certeza que nós não somos menos amigos da Maman. Aqui chegou

o filho do Conde de Lavradio, mas eu não o vi, porque elle partio hoje para a Figueira e

hontem, que foi quando elle chegou, a saüde ainda não me permittia o hir vê-lo; elle

mandou ao Jozé o Garnier que a Maman lhe tinha entregue. Adeos minha querida

Maman do Coração. Recádos a todos e
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Sou filho muito e muito amigo e obediente do coração

Antonio

Amanhã vou dár uma volta a cavallo, o Secretario da Universidade é quem me

empresta a cavalgadura, o outro dia não cheguei a hir.

O Caetano quando disse Senhora dos Prazeres enganou-se, devem tomar

bilhete para o dia de Reis, 6 de Janeiro.
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Minha querida Maman do meu Coração

Recebi hontem a sua carta de 18, e por ella soube que todos estavão bem, e

que tinhão ahi recebido a minha carta de 16. Estimo immenso que a Maman e o Papa

deixem hir o Antonio a Lisboa, pois a mudança d’ar e a jornada hão de certo de lhe

fazer muito bem. Na noite da 3.ª para a 4.ª feira teve elle um ataque fortissimo de

respiração. Hontem e hoje tem passado bem. Hoje foi dar um passeio a cavallo, e fez-

lhe bem o passeio. O Vicente Secretario emprestou-lhe o cavallo. Á vista do que digo

podem pois ficar descansados em quanto á saude do Antonio. D’hoje a um mez pouco

mais ou menos terá elle o gosto de os abraçar a todos. Confesso que tenho pena de não o

poder acompanhar, mas estando matriculado no 2.º anno nem em tal se pode pensar.

Não ha remedio senão ter paciencia.

Agradeço muito á Maman os 9000 rs. que mandou dar, e peço-lhe, que m’os

guarde ahi em Lisboa, pois aqui não tenho em que os gastar, e quando fôr para Lisboa

poderei com elles comprar alguma couza que me seja util. Não é impressão dos 9000

rs., o que vou dizer, mas confesso que devo tanto ao Papa e á Maman que tudo quanto

faço para não lhes causar desgosto algum, acho pouco, e se não lhes agrado em tudo o

que faço saibão que não é por falta de vontade minha.

Hoje jantárão aqui o João Ferrão e o Manoel.

Vejo que a minha fera tem melhorado muito. Em quanto a vendel-a ou não

fará a Maman o que entender.

Recebi o Garnier (calculo differencial) que me trouxe o filho do Conde de

Lavradio, a quem não vi por ter elle ido logo para a Figueira.

Estou zangado com a pena e com o papel em que esta escrevo pois nunca vi

nada peior.

Adeos minha querida Maman do meu Coração muitos recados a todos e

acredite que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano e Manoel.

Coimbra. 20 de Novembro / 56.

Dei hontem lição ao Raymundo.
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Coimbra 23 de Novembro 56

Meu querido Papa do Coração

Tenho a dár-lhe trêz noticias que estou certo que ha de estimar. Primeiramente

saberá que desde o ultimo ataque que tive, e vai já n’uma semana, tenho tido optima

saüde e estou-me sentindo muito bom, Deus queira que assim continue. Em segundo

lugar dei hontem uma lição em Direito Comercial que creio ter sido tão bôa como a do

Neiva e tanto que hoje o Barão que é o Lente da cadeira, que eu o apresentei ao Tio

Ponte, disse-me que me queria dár os parabens da bôa lição que eu tinha dado hontem e

depois disse mais que desejava ouvir-me n’uma Sabbatina e que breve me tornava a

chamar; eu dei-lhe uma lição em que questionei muito com elle. O Jozé brilhou hontem

tambem n’uma Sabbatina e fez uma figura muito mais que distincta, foi optimamente. O

Manoel Ponte é que tem dado muito bôas lições e d’um Lente muito severo que elle tem

recebeo elle o outro dia um excellentemente. Hoje jantou aqui muita gente o Tio Ponte o

Manoel Ponte o Padre Inglez etc. etc. Estiverão cá muitas pessoas e passou-se um dia

muito agradavel. O Tio Ponte vem cá almoçar amanhã. Parabens á Mana pelas

brilhaturas, eu goso como se ouvisse. O Bernardino tem estado doente. Recados a todos

e á Maman.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

Antonio
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Minha querida Maman do meu Coração

Devem estranhar quando não receberem carta alguma nossa amanhã, pois

sempre escrevo na vespera de dia feriado. Hontem não escrevi porque, como estava

cansado quando vim á noite para caza, e tinha-se mandado uma telegraphica á thia

Ponte, pensei que não poderião ficar com cuidado em nós. A parte dizia que o thio

Ponte e os seus dois companheiros tinhão chegado bem, e que nós estavamos todos

bons. O Manoel jantou hontem comnosco á 1.ª hora da tarde e depois de jantar fomos

esperar á mala-posta o thio que aqui chegou ás 2 horas ou 2 ½ da tarde.

O irmão do Padre Barroso é uma bôa figura! Parece bom homem. Fomos todos

para a hospedaria do Lopez, e o Antonio escreveo logo d’ahi ao Sr. Bispo pedindo-lhe

licença para o Padre poder dizer Missa hoje. O Antonio, em quanto os viajantes

jantarão, foi ao Correio arranjar lugares, para elles partirem d’aqui na 3.ª feira, até á

Batalha.

De tarde fomos á quinta das lagrimas, vêr a fonte dos Amores. O Padre não

fallava se não em querer vêr os vestigios de sangue que ahi se mostrão, e que não são

mais que umas pedras côr de sangue. Não se imagina o que foi. Depois d’este passeio

andámos no Caes, e á noite julgavamos que vinhão cá tomar chá, mas houve uma troca

de palavras que fez com que isso não fosse a effeito. Hoje ha cá em caza jantarão aos 3

viajantes. Eu ainda não os vi hoje, pois fui pela manhã ás 10 horas para caza do Viegas,

e so voltei agora que são 12 ½ horas do dia. Quando sahi de caza do Viegas fui vêr o

Dr. Bernardino que tem estado e continua muito incommodado com dores na cabeça.

Estava elle apoquentado tambem por não poder ir vêr o thio Ponte. Como disse, chego

agora a caza, acho tudo aberto, e só a Joaquina em caza, o que indica que sahirão todos,

e creio que forão vêr o Musêo. Aproveitei esta hora para escrever, porque de tarde não

tinha certeza de o fazer, e á noite era-me isso impossivel. O Antonio deo hontem uma

muito bôa lição ao José Machado d’Abreu. O Manoel tambem deo hontem lição, e tem

feito muito bôa figura, pois estuda regularmente. Espero receber hoje cartas para saber

como se passou a soirée do thio Luiz. Confesso que tive dó da Thereza quando soube

que tinha de tocar assim diante de gente, não por temer que ella tocasse mal, mas pela

massada que de certo foi para ella. Desde já lhe dou os parabens pois estou certo que

tocou muito bem. Hontem tivemos carta do Papa do dia 20 e 21, se me não engano.
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Tenho tido muito dó do Marquez de Castello Melhor. Adeos minha querida Maman do

meu Coração muitos recados a todos, e acredite que sou do Coração

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados dos de caza e do Antonio. Não sei se poderei ainda hoje escrever ao

Papa. Se não o fizer é o mesmo, pois esta carta tanto é para a Maman como para elle.

Hontem sahi a uma Sabbatina em Mathematica, sobre Trigonometria. Fui

defendente, e escolhi para argumento o 1.º em capacidade, da Aula, que é o 1.º Partido.

Coimbra 23 de Novembro / 56.

Esta chega a Lisboa no dia dos annos do José Alva, e por isto peço á Maman

que lhe dê os parabens da minha parte, pois não sei se lhe poderei escrever. Tenho

vivido pouco com elle, por agora, mas confesso que sou muito amigo d’elle, e que tenho

muita sympathia por elle.
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Minha querida Maman do meu Coração.

Recebemos esta tarde a caixinha com o Oleo de bacalhau, que chegou mais de

pressa do que julgavamos, em vista do que a Maman diz na sua carta de 24 sobre o

conductor do correio não ter querido trazer. Estou persuadido que o Oleo ha de fazer

muito bem ao Antonio, pois é remedio muito efficaz. Felizmente o Antonio não tem

tornado a ter ataque algum de respiração, e tem passado muito bem. Toma leite pela

manhã e este lhe tem feito muito bem. Em fim, só digo que podem estar socegados em

quanto ao seu estado de saúde.

Hontem ás 9 ½ da manhã sahio na mala-posta com direcção para a Batalha o

thio Ponte com os seus 2 companheiros de jornada. Julgo que todos elles gostárão muito

de vêr Coimbra. No Domingo jantárão cá, conforme mandei dizer na minha de 23, e

depois de jantar dêmos um passeio formidavel pois fomos ao Penedo da Saudade e ao

da Meditação, e só chegámos a caza ás 6 horas da noite. Foi essa hora terrível pois

tendo passado um dia agradavelmente, e estando cansados, tivemos de ir estudar. Forte

massada! Na 2.ª feira forão vêr as Aulas. O Manoel e o João derão lição n’esse dia, de

modo que o thio teve occasião de os ouvir. De tarde forão todos jantar ao Lopez. Eu

jantei em caza com o Costa, pois não podia ir ao Lopez por causa da explicação. Pode-

se dizer que não me despedi dos viajantes pois só os vi na 2.ª feira de tarde ás 2 horas,

antes de irem para o Lopez, e hontem pela manhã vi do Páteo da Universidade a Mala-

Posta atravessar a Ponte e caminhar pela Estrada. Confesso que tive inveja de não poder

sahir d’aqui e ir até Lisboa. Infelizmente só pode isso ter lugar para o mez de Julho.

O Manoel sempre vai a Lisboa. Obteve licença por intervenção do Antonio.

Este chega agora a caza e diz-me que o Costa recebeo uma carta da Irmã participando-

lhe que o Pai annue a que elle vá a Lisboa. Imagine quanto elle estará contente. Cá

recebemos o programma do concerto que teve lugar em caza do thio Luiz. É de notar

que quem fez o programma tirou o tratamento de Ex.ª a muita gente, como ao Conde de

Atalaya Conde de Vale de Reis, etc., e ao thio Luiz mesmo.

Admirou-me que o Conde de Linhares tambem cantasse n’esse concerto,

porque julgava que era couza que já não fazia.

Torno a dar á Thereza os parabens pelo bem que tocou. Lembra-me dizer que

o Caetano mandou pelo thio Ponte uma caixa de doce de Pecego. O Padre Browne
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gostou immenso do Caetano, conversava sempre com elle. Estâmos hoje em vespera de

feriado. Ha já 44 dias que sahi de Lisboa. Não digo isto por me parecerem poucos dias,

pelo contrario parecem-me seculos.

Adeos minha querida Maman do Coração muitos recados a todos, e acredite

que sou seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano, Manoel e João Ferrão.

Coimbra 26 de Novembro / 56.

Recebi hoje uma carta do Rozado.
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Minha querida Maman do meu Coração

Recebo agora mesmo a sua carta com data de 2. Estou certo que ficou com

cuidado ao lêr a carta do Antonio de 1, por lhe dizer que eu estava incommodado com

dôr de ouvidos, mas pode estar descansada que já estou de todo bom. Com effeito tive

uma dôr de ouvidos fortissima na 2.ª feira, tanto que como não pude estudar á noite não

fui hontem á Aula. A dôr passou-me com o vapôr de cozimento de flôr de sabugueiro.

Já este anno, quero dizer, no mez de Novembro tive uma dôr forte de ouvidos, mas

quando começou já eu tinha felizmente estudado as lições, e assim só passei sem dormir

n’essa noite. Hoje tambem não fui á Aula porque, como tem estado muito máo tempo,

julgou-se melhor que eu não pilhasse ar. Estas 2 faltas não querem dizer nada, pois hão

de ser abonadas. Hoje estou de todo bom, do que estou de veras contente. O Antonio

está bom. A noite passou um quasi nada attacada, mas logo que tomou pela manhã o

leite de burra, ficou bom. Elle deo uma muito bôa lição na 2.ª feira ao Padre Carvalho.

Fallou perto de ¾ hora e mostrou ter muitos conhecimentos e muita leitura. Faltão só 18

dias para elle daqui sahir. Pergunta-me na sua carta porque motivo percizo ficar aqui

durante as ferias, mas a isto só tenho a responder o que já muitas vezes tenho dito, e o

Antonio lhe explicará tudo de viva voz outra vez. Acredite que não fico aqui por

vontade propria, mas porque a isso me vejo obrigado. Vejo que o motivo porque o thio

Nuno mandou saber do Costa é muito differente do que eu o suppunha. Parece incrivel

que elle passasse 10 dias sem escrever á familia. Ainda elle não veio para caza, mas

quando logo chegar temos catureira certa. Deo-me vontade de rir o dito do Barruncho

Pay, mas esse mesmo dito mostra que elle é bom homem e grato.

Por fim sempre se vendeo o cavallo do Antonio. Espero que ainda se não

vendesse o meu para lhe poder servir nas ferias, se acaso o Antonio se dignar sahir na

desprezivel féra.

Tem feito immenso frio. Hontem dentro de caza dava o thermometro + 9.º só.

No dia 9 são os annos de Sr.ª Viscondessa d’Asseca D. Rita, e por isso peço á

Maman que dê a Sua Ex.ª os parabens da minha parte. Não tenho podido escrever ao

Papa, mas as cartas que escrevo são tanto para elle como para a Maman.
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Adeos minha querida Maman do meu Coração muitos recados a todos e

acredite que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Coimbra 3 de Dezembro / 56.

Recados do Caetano, Antonio e Manoel.

Na 2.ª feira dei lição em Mathematica e em Philosofia.

Recebemos hontem uma carta do Papa.
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Coimbra 8 de Dezembro 1856. 2 horas da noite

Particular

Minha querida Maman do Coração

Recebo hoje a sua carta e vejo as trapalhadas que tem havido com os recibos

da mezada, é mais uma das muitas tolices do Costa, que é realmente insupportavel em

tudo que são negocios de dinheiro; sendo então pouco escrupulôso em outras cousas em

que o devia ser. O Caetano escrevêo o mêz passado, segundo o seu costume ao Costa,

dizendo-lhe o dinheiro que tinha tirado e depois como elle lhe não mandasse resposta,

disse aqui ao filho para lhe escrever perguntando se tinha recebido a sua carta e o Costa

a nada d’isto respondêo; óra o correio está muito bem servido, para se perder tanta carta.

Estou convencido que perdêo elle as cartas e para se desculpar d’isse então isso; mas

isto é o menos; agora o que eu acho que foi uma tolice da parte d’elle muito grande, foi

não pagar ao homem do contracto logo que ahi se apresentou; pois o que vale é o recibo

e logo que elle se mostrava não tinha nada mais a dizer, pois que a carta que o Caetano

escreve todos os mêzes não serve essa mais do que para explicar as applicações dos

dinheiros tirados, e o não pagar logo que levão ahi o recibo é máo porque se o Jorge não

confiasse em nós podia isso logo trazer embaraços no mêz proximo e em todo o caso é

do Jorge; em quanto que o elle pagar não o compromettia em cousa alguma, nem havia

motivo para pedir licença ao Papa, só se elle agora se esqueceo de repente d’autographo

do Caetano. Quanto a ser grande a conta do recibo, deve a Maman notar que no

principio d’anno, ha muitas despezas extraordinarias, matriculas (e ahi tambem entrava

a do Costa) renda da caza, etc., etc. Peça ao Costa para lêr a carta de hoje que lhe

escreve o Caetano em resposta a uma que o Costa lhe escreveo sobre isto mesmo, dá-lhe

uma bôa batida. Pergunte ao Costa se dêo ahi ao Antonio meu criádo 960 rs. que eu lhe

mandei dár, pois eu em Outubro tirei só para mim 3820 rs. por este motivo; e agora com

esta trapalhada fiquei sem saber se o Antonio já está pago; talvez fosse com medo de

perder os 960 rs. que o Costa não quisesse pagar o recibo temendo que os 960 rs. que eu

lhe dizia que desse ao Antonio eu já os tivesse gasto aqui recebendo a mezada por

inteiro? Se a Maman entender que deve guardar esta carta só para si, faça-o, pois como



António de Saldanha, carta n.º 130 Pág. 2/2

fallo muito livremente a respeito do Costa não queria que se soubesse. Adeos que é

muito tarde. Amanhã ás 10 horas recebe o Jozé o prémio.

Filho muito e muito amigo e obediente do coração

Antonio

Escrevo tão tarde, porque tenho estado a lêr. Eu estou optimo e o Jozé

tambem. Muita e muita pena tenho do filho do Barruncho; fáz-me um dó immenso;

tenho tido realmente muita pena d’elle, coitado. E percebo quanto o Pay deve estár

obrigado á Maman. Diga ao Barruncho que dê recados meus ao filho.
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Coimbra 6 de Dezembro 1856

Meu querido Papa do Coração

Não tenho escrito ha uns poucos de dias, porque tem havido bastante que

fazer; felizmente temos agora dous dias feriados. O Jozé está de todo bom dos ouvidos e

eu optimamente da respiração, desde o ataque forte que tive quasi que não tornei a

soffrer d’esse incommodo e, ou seja pelo leite e oleo que tomo todos os dias ou pela

vida muito regular que aqui levo, o caso é que tenho passado muito bem. Vejo que o

Papa é que tem estado pouco bem e peço-lhe que tenha todo o cuidado com as

constipações. Pedem-me aqui para o Papa fallar no seguinte negocio. Antonio Jozé

d’Amorim Secretario do Conselho Superior d’Instrução Publica do Reino tem um

negocio na Secretaria de Estado do Reino, que já foi informado pelo Vice Reitor a

favôr, e só depende do ministro a decisão, e sei que o Vice Reitor já escrevêo mesmo ao

Papa recommendando-lhe isto; pedia portanto que o Papa fizesse com que viesse uma

decisão quanto antes favoravel; pois é empenho do Menezes, a primeira cousa que elle

me pede e o Papa sabe quanto eu sou amigo d’elle por estimar muito que elle fosse

servido, peço que me mande uma resposta para eu poder mostrar e dár conta de mim.

Muito dó me tem feito a morte de D. Alvaro, não tinha grande entusiasmo por elle; mas

a sua morte é horrivel. Estimo que a Maman a Mana e todos ahi estejão bons. Recádos

do Jozé e Caetano e Costa.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

Antonio

Segunda-feira dão-se os premios.
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Minha querida Maman do meu Coração.

Tendo mandado dizer que escrevia hoje não quero deixar de o fazer para que

não fiquem com cuidado em nós. Hoje teve lugar a distribuição dos premios, que se

distribuirão na Sala dos Capellos. Quem presidio foi o Vice Reitor, que estava sentado

no fundo da sala, tendo ao redor de si os 5 decanos que davão os diplomas aos

estudantes distinctos das suas respectivas faculdades. A distribuição teve lugar depois

de ter havido festa na Capella da Universidade. Os premiados, refiro-me a uma meia

duzia, que tem a mania de figurar em tudo, forão pedir feriado para amanhã ao Vice-

Reitor que não o deo, e que disse, que se querião feriado, o mandassem pedir ao

Governo pelo telegrapho. Forte catureira! O que admira é que se pozesse em practica tal

ideia, mas até noite não veio resposta alguma. Os do meu curso forão pedir feriado ao

Dr. Raymundo, que o deo. Eu tambem os acompanhei. Na outra Aula é que julgo não

termos feriado, porque tendo nós ido procurar o Lente não o achámos em caza. Á hora

d’esta é-me isso indiferente pois já sei a lição. Como veem não ha feriado geral. Ha

feriados parciaes. O Antonio e o Costa não tem feriado em Aula alguma.

Voltando á função que teve lugar hoje, parece-me poder-lhe que se pode

imaginar o que é, sem nunca a ter visto. O Dr. Bernardino lá estava nos Doutorais.

Eu aqui tenho o diploma, que remetterei para Lisboa pelo Antonio. Este tem

continuado a passar bem de saúde. Não tem sahido a cavallo por causa do tempo máo

que tem estado. É incrivel o vento que tem feito. A noite passada parecia que vinha tudo

abaixo.

Hoje deve ter havido festa nos Inglezinhos. Bastante me tem lembrado isso e a

frigideira (assim se diz vulgarmente) do Nicoláo.

Peço muitos recados para todos.

Espero que o Papa esteja bom já da respiração. Peço muitos recados para a

Thereza, e tanto o Papa como a Maman acreditem que o unico dezejo meu é agradar-

lhes no que depender de mim fazer, e que se esse dezejo se não realiza sempre é por

exceder as forças d’este
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Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Recados do Antonio, Caetano, João Ferrão e Manoel.

Coimbra 3 de Dezembro / 56.

Tive hoje o gosto de receber a sua carta com data de 7.

O Costa Pay deve entregar 2400 rs. da minha mezada, pois este mez só aqui

recebi outro tanto. O mesmo deverá ter elle feito o mez passado. Peço á Maman que

desculpe tantas massadas.
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Coimbra 12 de Dezembro 56

Meu querido Papa do Coração

Não tenho escrito estes dias, pois que esta semana tem sido segundo a phrase

escolár uma semana mácha; assim tem havido todos os dias aula e todas as noites tem

sido necessario estudar; porque o feriado foi na segunda-feira e não na quinta-feira,

segundo o costume e o Sr. Juliosinho entendeo que os estudantes premiados pedião que

as ferias começassem já e não entendeo o que era racional, que sendo costume haver um

feriado pedido pelos estudantes premiados, o que elle deve saber pois já foi estudante, e

negando-o o Vice Reitor este anno, os ditos estudantes o tinhão mandado pedir ao

Governo. O Mano Jozé brilhou no Domingo e tenho pena que não tivessem por fim

vindo a Coimbra para assistir a esta festa; pois que apezar do Jozé dizer que não, posso

assegurar-lhe que é bonita ceremonia e que havião de gostar de vêr, sobretudo tendo tão

bons motivos. Elle dêo lição hontem em Mathematica e foi, como sempre, bem. Manda

o Jozé dizer á Maman que effectivamente tirou a mezada de Novembro toda por inteiro

aqui e que foi engano d’elle. Amanhã ha aqui um concerto dado pelo rabequista Ribas,

eu conto hir e creio que o Jozé tambem; pois quanto á minha parte já não tenho as faltas

de respiração para me impedirem de sahir nas vesperas de feriado; porque tenho

passado agora muito bem e o Jozé tambem não tem soffrido dos ouvidos. Sei que todos

estão bons ahi e peço recados para a Maman, Mana, Tixi, etc., etc. Eu conto chegar a

Lisboa no dia 22. Adeos.

Filho muito e muito amigo e obediente do Coração

Antonio

Recádos do Jozé e Caetano.

Peço resposta do meu negócio, em que lhe fallei o outro dia. O Bernardino

Carneiro pergunta se o Papa esta mál com elle. A respeito de certo pedido d’elle,

entendo que se o Papa não está para pedir, lhe mande dizer que em consequencia do

estádo de relações em que está com o Julio, não lhe pode hoje pedir cousa alguma.
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Coimbra, 16 de Dezembro. 1856

Minha querida Maman do meu Coração.

Recebemos antes d’hontem a sua carta com data de 13 e muito sentimos que

tivessem estado sem receber cartas nossas desde o dia 8 até 13. Com effeito vendo o

papel onde marco as cartas que escrevo noto que as duas ultimas cartas que escrevi

levavão, uma a data de 8 e outra a de 13. Sentimos muito que essa falta tivesse lugar,

por dar motivo a estarem com cuidado em nós, mas o que podemos dizer é que essa

falta teve lugar, não por menos amizade, mas por termos tido a semana passada 5 dias

seguidos d’Aula, e eu tomarei cuidado para que não fiquem sem cartas tantos dias.

Muito dó me tem feito a morte da Sogra do thio Nuno, já por ella, já pelos

filhos. Ha de fazer de certo muito falta. É mais uma nova apoquentação pelo que diz

respeito ao thio Nuno.

Vejo que D. José de Vilhena tambem está em grandes apuros. O Monsenhor

deve estar bom com isso, pois, se bem me lembro, dizia elle que D. José estava muito

bem. Tantas luzes de gaz em caza, e tanto dinheiro mostrado no jogo davão bem a

entender que os apuros virião mais cedo ou mais tarde. Estou certo que a Tixi, sabendo

isto, dará muitas graças a Deus por não ter casado com D. José.

Nós estamos todos bons. Não posso ser mais extenso. Peço muitos recados

para todos. Os de caza tambem os pedem para a Maman, e eu espero que acredite que

sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

Dei hontem lição em Philosophia. Espero que o Papa já esteja bom. Está desde

hontem um tempo muito bonito mas frio.

O Rozado tem ido ahi a caza? Receio que esteja doente.

Lembra-me perguntar pelo Cypriano. É bom homem, e não tenho vergonha de

confessar que tenho amizade por elle, assim como pelo Caetano para quem peço

recados.
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Coimbra, 23 de Dezembro. 1856

Minha querida Maman do meu Coração.

Agora mesmo, que são 6 horas, chego a casa e recebo a sua carta de hontem,

que me dá a noticia da bôa saude de todos e da bôa chegada do Antonio. Com effeito

estimei muito saber que elle tinha chegado bem, pois, apezar de ir dentro d’uma

carruagem, e bem abafado, temia que o frio lhe fizesse mal. No Domingo não o pude ir

acompanhar á Mala-Posta, e muito a meu pezar. Elle deve estar famozo com a historia

de o termos feito sahir de caza as 8 ½ da manhã. Eu fui n’essa manhã, as 9 ½ horas, ao

Pateo da Universidade e ainda avistei a Mala-Posta, saindo de Coimbra. Tendo eu,

como de certo tenho, pena de não o ter acompanhado, parece-me que ao avistar a

carruagem na estrada ainda essa pena augmentou, e senti em toda a sua extensão qual é

o infortunio de ter que viver n’esta terra. Paciencia! O que é verdade é que sentimos

muito a falta do Antonio aqui pois elle é quem dá vida a este pequeno ménage. Não se

tem passado uma só hora que não tenha pensado em todos. Á hora que esta escrevo está

elle talvez no Theatro Francez.

Hoje partio o Manoel a quem tambem vi do Pateo da Universidade passar pela

Ponte. Elle leva á Maman o livro que eu trouxe, quando para aqui vim em Outubro.

Estou com cuidado no Manoel, porque, tendo-lhe nós todos dito muitas vezes que não

oferecesse o seu lugar de dentro a pessoa alguma, sei que não nos deo ouvidos e que

sahio de Coimbra sentado em cima na carruagem. Estou com tanto mais cuidado que

elle não levava os abafos necessarios para passar uma noite ao relento.

Amanhã parte o João Ferrão. Eu passei hoje a tarde toda com elle, e tenho

pena de não ter hontem feito o mesmo com o Manoel, mas ainda hontem tive que

estudar, o que de nada me servio porque hoje tive cavaco em Philosophia, e o Dr.

Raymundo não foi á Aula.

Estou em ferias, e vejo com prazer a primeira épocha passada. No Sabbado fui

chamado quasi no fim da hora em Mathematica. Tenho estas ferias 2 massantes

dissertações a fazer. Dos maiores absurdos que ha é o de passar dissertações, e era

costume bem posto de parte por muitas razões, que são faceis de imaginar.



José de Saldanha, carta n.º 135 Pág. 2/2

Espero que desculpe eu não ter escripto para caza desde o dia 16. Amanhã

tornarei a escrever. Adeos minha querida maman do meu Coração muitos recados a

todos e acredite que sou

Seu filho muito amigo do Coração e obediente

Jozé.

O Caetano agradece á Maman os parabens e os recados que lhe mandou, assim

como faz os seus cumprimentos á Thereza e a todos os mais de caza. Esta carta chega a

Lisboa ao mesmo tempo que o João Ferrão e o Luiz Candido. Quando ainda agora me

despedi d’elles humedecerão-se-me os olhos, pois tem-me custado a ideia de ficar aqui.

Recados ao Papa, Thereza, Antonio, e Tixi. Já chegou o thio Francisco?

Aqui recebi a sua carta de 20.
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