
Lisbôa 4 de Maio de 1861

Meu querido Filho do meu Coração. Com bem gosto te espero e à Maria, pois

d’ambos tenho saudades; mas antes de entrar em caza peço te que falles ao Menezes por

cauza da votação da Camara dos Deputados, pois a discussão começa amanhã. Eu estava me

rezervando para fallar hoje, mas veio cá jantar Carlos Bento, e então não quiz chamar o

Menezes à parte para o outro não poder suppor que eu queria influir no seu voto. Quando se

tratou de pedir assignaturas a favor das Irmãas, o Menezes podia muito bem não têr

assignado; ninguem lhe poz a faca aos peitos; mas huma vez que assignou, parece me em

consciencia que lhe fica bem a elle sustentar o seu voto a sua opinião, e que assim mostra que

tem caracter e que não tem medo, o que é muito importante no principio de huma carreira

publica, e o melhor meio de se fazer respeitar pelos inimigos politicos e estimar pelos amigos.

Isto mesmo te dizia eu a ti quando eras deputado, e por isso não tenho duvida em te dizer que

o repitas a hum teu amigo. Parece-me que elle talvez tenha tenção de se abster de votar; mas

na minha opinião isto é fraqueza; elle o que deve he regeitar o projecto do Governo. ADeos

como não sei a que horas começa a Camara, mando te esta carta a Santa Apolonia.

Até amanhã, abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 4 de Maio de 1861

Meu querido Filho do meu Coração. Escrevo te para saber noticias tuas e da tua

noiva, pois a tua auzencia priva me d’estas taobem. Espero que não tenhas tido nada de

respiração. O tempo aqueceo, e isto é bom para ti, não te expondo com tudo ao sol. Aqui não

ha novidade, continuão as obras, a salla ainda não está dezentulhada, e teu Pay não cedeo dos

4 palmos, de mais a mais aparece cá hontem o Luiz que diz que elle dezentulhou de 5, de

maneira que em vez de insistir nos 3, dou me por contente de não serem 6. Os sobrados cá em

cima estão promptos e não ficão maos.

O pobre Carlos Mascarenhas morreo hontem às nove horas da manhã. Teu Pay lá foi

para o enterro; eu conto ir à noite a Bemfica. De manhã não saio porque não tenho carroagem.

Sahe daquí Mrs. Donnet que me apareceo ao meio dia e meia hora, imagina que incomodo

para mim, que tenho sempre tanto que fazer. A correspondencia é que soffre e sou obrigada a

acabar, dando-te recados de tua Irmãa e pedindo te que os dês da nossa parte à Maria, à

Condessa, e que faças os meus cumprimentos ao Senhor Marquez.

Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 6 de Maio de 1861

Meu querido Filho do Coração.

Estou sem noticias tuas, de que não gosto nada, por isso te escrevo para que me digas

como estás, e se sempre voltas amanhã de tarde. Peço-te taobem noticias da Maria para quem

peço recados, e cumprimento para seus Pays.

Estamos todos bons, graças a Deos. Hontem à noite aqui esteve o Soveral, Antonio

de Vilhena e Maria Amalia. O Dr. e o Menezes tinhão jantado, mas forão-se cedo. O primeiro

anda muito tristonho, não sei o que tem, mas acho que vai perdendo a esperança de vêr

realizados os sonhos que teu Pay lhe tinha feito têr.

O tio Francisco continuar a têr os tais acrescimos, hontem passou muito mal, e estava

n’hum estado de exaltação muito grande segundo disse o creado. Ouvi que ia para Bellas com

a tia Maria Joanna, o Barruncho diz que não, que hade sêr para Carnide. Não sei, porque não

tenho lá ido. Teu Pay é que o foi vêr antes d’hontem, e que o achou muito dezanimado. Sabes

que a D. Maria veio têr com teu Pay para lhe pedir que decedisse o tio Francisco a cazar com

D. Francisca de Castro, que tinha huma paixão por elle! Forte historia, teu Pay disse que não

fallava em tal.

ADeos meu rico Filho sou obrigada a acabar à pressa. Tomo a pedir recados para a

tua noiva e sou,

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 24 de Julho de 1861

Meu querido Filho do meu Coração. Esperava hoje carta tua, ou para mim ou para o

José, que está nos ares por têr resposta à sua d’hontem, e afflictissimo da sua vida em quanto

a não recebe. Espero que estejas bom, e todos esses Senhores.

Vamos ao negocio dos cavallos, o Machado voltou hontem e remetto a carta que elle

deixou para ti, porque foi hoje a Cintra. Além d’essas explicações tenho a dár as vocaes que o

Francisco me deo. Elle diz que os cavallos d’aqui a hum anno hão-de sêr bonitos, mas agora

estão muito magros, não fazem vista nenhuma. São muito novos, não podem com grande

trabalho. Já tem o defeito das sobrecamas, e o peior é que o Rafael não se responsabeliza por

elles pegarem no trem; diz que suppoem que pegão porque a raça que elle tem agora já não é a

do cavallo romano, mas sim d’Alter, entre tanto não responde, e por tanto comprando-se os

cavallos estamos sujeitos a haver hum que não pegue, e a têr de o vender com grande perda.

Os cavallos estão recolhidos do campo ha mez e meio, ao picadeiro já vão, e parecem mansos,

mas não sabem ainda o que será no trem. O tamanho d’elles é pelo do José, mas fazem muito

menos vista porque estão magros, sobre tudo o que teve a esquinemia. Já tu vês o que são, e

90 moedas é muito dinheiro. Eu fiquei muito desconsolada, não o nego, entre tanto tu pensa

no cazo. O Rafael não tem mais gado nenhum a vender.

Hoje se principiou a pintar o teu quarto grande, o tecto do do José está abaixo; a salla

do piano está sem janellas, e eu tremendo que o pobre instrumento se estrague, em fim parece

que as obras longe de estarem a concluir, começarão apenas, e o incommodo e o pó estão no

seu auge, mas no fundo está tudo mais adiantado do que parece.

Chegou hontem o Conde de Villa Real, vem bom; eu não o vi apezar d’elle cá vir,

porque fui de manhã à Ajuda, e de tarde à Luz, aonde a mana tinha ido jantar com a Thereza

Ponte. Tive huma caravana para ir à Ajuda n’huma carroagem de aluguer; duas vezes hum

dos cavallos se foi a baixo, eu sem criado, e dezesperada porque o tempo corria e eu queria

estar de volta para jantar às 5. Por fim fui à Companhia para que me dessem outra parelha,

assim fizerão, e em hora e meia estava de volta da Ajuda.

Não sei se a Marqueza sabe que a Marqueza d’Angeja dá muito cuidado; hontem fez-

se-lhe huma junta, e hoje sacramentou-se; ella não está em perigo immediato, mas pode estalo

de hum momento para outro; entre tanto se o não sabem, não o digas.
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O tio Francisco escreveo hoje, diz que desde que está em Cintra dorme muito bem, e

os dias são melhores do que erão cá! Que a cuzinheira do Duque de Saldanha lhe faz de jantar

optimamente, em fim esta contente apezar de dizer que tem tido muitos frenezins e muito

incomodo porque a caza é muito pequena; mas talvez os frenezins e o incomodo desviando a

sua e imaginação das molestias que teve, tem e pode vir a têr, lhe fação bem. ADeos meu

querido Filho. Recados a todos esses Senhores em particular à Maria, tu acceita os de teus

Irmãos. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 7 d’Agosto de 1861

Meu querido Filho do Coração.

Estou com cuidado na Marqueza, e no marido por saber que se mandou chamar o

Teixeira, e peço-te que me dês noticias d’ambos, dezejando bem sinceramente as suas

melhoras, e que achasses a Maria bôa.

Cá está o tal cavallo desde hontem, pegou bem, e dizem que brevemente estará

prompto.

Fui buscar os diamantes hontem, parecem me bem bonitos. As pinturas no teu antigo

quarto estão-se acabando, e vão-se amanhã envernizar as portas. Os colxões estão feitos. Em

fim vai-se tudo apromptando mas lá por baixo cada vez e maior o desarranjo, e não tenho

aonde pôr o que se tira de lá, de maneira que está tudo n’huma verdadeira salsada, e tomara

esta semana passada, a vêr se principião as couzas a pôr-se mais em ordem.

Hoje vou ao caffé concerto ouvir a tal Senhora; parece-me que mesmo a Thereza tem

apetite d’ir. A mana Marianna vem de Caxias para isso. Teu Pay esteve hontem no Da Fundo;

estavão todos bons, mas o Manoel ainda de gaiola.

Hontem não pude têr o programma de muzica de caçadores 5, mas apezar d’isso fiz

os annuncios para todos os jornaes, escrevi aos Redactores, e acho que hoje terão aparecido os

taes annuncios. O Gomes aqui esteve, encarrega-se dos annuncios e cartazes, mas diz que

estes só na Vespera se devem pôr para se não confundirem com os outros; não lhe achei

razão, mas não podia nem queria convencelo, tanto mais que não tendo os programmas não

podia exigir que os cartazes se imprimissem logo. Deos queira que o beneficio renda; ADeos

meu querido Filho, estou cançada de escrever, e por isso não sou mais extensa. Acceita

recados de teus Irmãos, e dá os meus a todos esses Senhores, em particular à tua noiva.

Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 9 d’Agosto de 1861

Meu querido Filho do meu Coração. Estava com cuidado em ti por não têr tido carta

tua hontem, e com receio que tivesses tido algum ataque de respiração. Agora recebo a tua

carta de hontem, e como me não falias em tua saude, espero que seja por estares bom. Muito

estimo as melhoras dos Marquezes, coitados, acho que todas estas emoções lhes tem feito

impressão. Vejo que vem no Domingo para passarem cá quatro dias; não lhes digas, mas vêm

em má occazião para irmos ao Paço, pois ElRey vai na segunda feira para Mafra passar cinco

dias. No dia 20 vai para o Porto de maneira que para pedirmos licença será necessario que a

Marqueza volte, e que aproveitemos os quatro dias que ElRey passa em Lisbôa. Em quanto ao

Alvará, nós é que o devemos pedir e pagar. He costume. Já me tinha lembrado dos banhos, e

parece-me que os primeiros poderão sêr de Domingo a oito dias.

Em quanto às obras já se está assobradando a salla grande, Manuel Martins diz que

por toda a semana que vem fica prompta, eu digo que não; mas dou-lhe mais outra semana.

Huma vez isso prompto, o mais vai depressa.

O cavallo foi comprado antes do Machado o vêr, mas debaixo da responsabilidade do

Salgado. O Machado vio o depois, aprovou o, e mandou te os parabens por estares servido;

fica huma linda parelha. O cavallo já tem duas lições, e péga muito bem, parece fiel e manso.

Tendo mais huma lição, depois o Francisco se encarrega de o destrar, e acabar de appromptar,

bem sabes que elle tem bôa mão, e é dezembaraçado. O teu cocheiro, taobem me parece

homem capaz.

Agora teu Pay é que está galantissimo na escolha do seu, pois quêr hum rapaz

galante, bem parecido, elegante, etc. Quando elle cazou, tomou hum cocheiro velho, e agora

que caza o filho, quêr cocheiro moço! ! Deixalo, não me metto com isso directamente, mas

por portas travessas heide fazer diligencias para evitar que elle tome alguem que lhe vá

quebrar a cabeça.

O ourives não me pedio mais nada pelos diamantes; mas eu taobem não lhe tomei a

fallar em diminuição como ao principio tinha tratado. Em quanto a paga ao Machado

combinaremos isso quando vieres. Esquecia-me que elle quando veio vêr o teu cavallo achou

a pobre vaca em aperto, acho que teve dô d’ella, tratou-a fez-lhe dár vinho, e não se foi sem a

vêr livre. Teve hum bezerro muito bonito segundo dizem, e May e filho estão de saude. O

Jardineiro de tarde veio-me dizer que o bezerro já andava, e que logo se tinha tido nas pernas.
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Perguntei-lhe se suppunha que os bezerros percizavão d’amas que lhes pagassem ao colo. He

tolissimo, coitado.

O beneficio está arranjado, e já cá tenho os programas impressos. Deos acho que

quêr que os orphãos ganhem alguns bons. vintens pois tem mandado hum calor abrazador que

convida a ir ao passeio à noite.

O Alexandre Ponte esteve outra vez muito doente, felizmente acudio-se lhe logo com

hum caustico nas costas, e hontem já estava muito melhor. Eu fui lá à tarde com os cavallos

de teu Pay; de manhã tinha ido à Ajuda com os meus, e apanhado hum calor horrível; mas que

nenhum mal me fez. Dos criados é que tive muito dô coitados. ADeos recados a todos esses

Senhores com especialidade à tua noiva, acceita os de teus Irmãos.

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 21 d’Agosto de 1861

Meu querido Filho do Coração. Espero que chegasses bem a Subserra e que achasses

a tua noiva e a Marqueza sem novidade. Para ambas peço recados.

Escrevo te porque dezejo saber a Freguezia em que a Maria foi baptizada por cauza

dos pregões. Eu não sei se foi na de São Jorge ou de São Sebastião. Tinha te dito que

perguntasses, mas receio te esqueça.

Está hoje muito calor, e temos em caza muito cheiro de tintas outra vez, porque os

pintores houverão por bem dár huma de mão nas portas do quarto do José estando ellas no seu

lugar. Dizem que de tarde as invernizão, mas por em quanto está hum cheiro fortissimo e

muito incomodo. Os armadores não me aparecerão; estão me faltando ha trez dias, e faz-me

incomodo, pois estou a todo o momento à espera dos moveis.

Saberás que acabo de comprar por 8 libras huma egoa para a carroça e nova. Tem

não sei que n’huma mão, mas dizem que não é inconveniente para o trabalho a que se destina.

Veremos se é engazupação, mas ao menos não é feita pelo alquilador do costume. O que

tomara era vêr-me livre da mulla.

Teu Pay está se hoje queixando, acho que é consequencia do jantar d’hontem, mas

não tem nada de respiração. Os mais estamos bons. Almoçou cá o Monsenhor, mas nada sabia

de novo, por tanto não tenho noticias a dár te, sendo a unica pessoa que vi hoje de fora.

Acceita recados de teus Irmãos e crê me

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 22 d’Agosto de 1861

Meu querido Filho do Coração.

Recebi a tua carta e a da Marqueza da Bemposta em que me dizem a opinião do Prior

d’Alhandra em quanto a banhos. Opinião que não partilho; como digo à tua futura sogra na

minha resposta. Para pedir dispensa a banhos é percizo alegar algum motivo; e qual temos

nós? Além d’isso essas dispensas pedem se quando há razões para evitar a publicidade. O que

se pede muitas vezes é dispensa do segundo e terceiro pregão, por se querer fazer o cazamento

mais depressa do que se suppunha, mas os primeiros pregões deve havelos. Em fim, eu não

gosto nada de distincções n’estes cazos, pelo contrario julgo têr dobrada obrigação de me

sujeitar à Ley, e de mostrar que a cumpro.

Respondi n’este sentido, e amanhã vou fallar com o meu Prior. Veremos o que elle

diz. A Marqueza fixa o dia 23 de Septembro para o cazamento e eu estou por isso porque vejo

tudo aqui muito atrazado, mas por cauza dos meus dois Sobrinhos tenho pena que seja tão

tarde. Em quanto a armario já vejo o que tenho a fazer, é melhor não fallar mais n’isso, mas o

que quero, e exijo é que não digas nem mais huma palavra a respeito do prezente da mana,

pois quando vejo certas couzas não tenho vontade de ficar em obrigação d’outras, e a mana

não hade ficar sem prezente se Deos quizer.

O que me consola é que a Maria é muito bôa, estou cada vez mais convencida que te

hade fazer feliz, que e hade contribuir para a felicidade de toda a famillia, e como com ella é

que cazas, deixa os outros continuar com as suas manias. ADeos meu rico Filho. Acceita

recados de teus Irmãos. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 23 d’Agosto de 1861

Meu querido Filho do Coração.

Acabo de fallar com o Prior, elle diz que as taes dispensas a banhos é huma couza

muito mal feita, que traz com sigo immensos e gravissimos abuzos, que faço muito bem em

não consentir n’isso, e que não poderia alegar senão motivos falsos para alcançar a dispensa,

pois temos ainda muito tempo para a publicação dos banhos, e elle encarrega se de tudo aqui

em Lisbôa.

He effectivamente necessario publicarem-se na Freguezia de São Jorge e nas duas

circunvizinhas. O que percizo, é saber os nomes dos A vós da Maria, e eu mando os dos teus

para que se possão dár ao Prior de São João dos Montes. ADeos meu querido Filho, escrevo

muito à pressa. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel

Recebo agora as tuas duas cartas d’hontem. Remetterei a certidão de baptismo, e a

das dez obrigas, assim como a licença de teus Pays e manda-me amanhã os nomes que peço.

O Prior não exige as certidões de dez obriga da Maria nem a licença de seus Pays,

mas dize-me se a sua freguezia actual é a de São João dos Montes.

- - - - oOo - - - -

Avós paternos

Conde de Rio Maior, António de Saldanha Oliveira e Souza;

e

Condessa de Rio Maior, D. Maria Leonor Ernestina de Carvalho Daun e Lorena.
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A vós maternos

Conde de Vila Real, D. José Luiz de Sousa Botelho Mourão e Vasconcellos;

e

Condessa de Vila Real, D. Thereza Frederica de Souza e Holstein.



Lisbôa 9 de Setembro de 1861

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebi as tuas cartas e não te escrevi hontem porque de todo não tive tempo pela

manhã. Em quanto à escriptura não a mandei ainda fazer porque estava à espera da resposta

do tio Ponte, em quanto ao dia, mas como ainda não o vi nem me mandou dizer nada, vou

sempre mandar o borrão ao Cardozo depois se fixará o dia, logo que a Marqueza me diga

alguma couza a respeito do dia do cazamento farei a minha observação que poderia sêr antes

de 23, mas não me atrevo a fallar em 18 porque me consta que a Senhora Infanta se vai a 17

ou 18, e então isto vem complicar muito o cazo. Como os Marquezes vem para a semana é

melhor tratar isto de viva voz.

A Condessa de Villa Real já lhe custa muito esperar até 23, e de certo não fica para

mais tarde.

Aqui as obras estão mesmo a acabar, o sobrado está prompto, mas quanto mais se

demorar o cazamento mais teu Pay entertem esta gente, e realmente já se não pode com tanta

despeza. Talvez se pudesse pôr o dia 21, mas é sabbado, e isto complica o almoço de maneira

que não sendo a 23, não sei realmente que dia se possa fixar. A respeito de convites tenho

minha duvida em escrever à Marqueza, porque eu já lhe disse que por meu voto excluia os

teus Avos, inclusivé o tio Saldanha, e agora não ha motivo para têr mudado de opinião. De

mais a caza é d’ella, ella que convide quem quizer. A tia Maria Joanna está ainda nas Caldas,

e acho que doente bastante, pois não respondeo nem mandou responder as cartas que se lhe

escreverão dando os parabens dos seus annos. A mulher do mano Nuno não vai ao cazamento.

Ella esteve cá o outro dia, com os pequenos, inclusivé o de mama que ella está creando, e

disse que não podia ir ao cazamento, só levando o pequeno, mas que isso era incomodo, e

muito cansado. Eu disse lhe logo que tinha muita razão, pois hum que aparecesse lá com a

creança e a creada, e realmente aquelles actos, na distancia em que está Subserra, não tinha

lugar nenhum que Maria Romana fosse com os dois apendices.

Hade portanto faltar gente com quem se contava com certeza, e isto habilitaria a

convidar outras pessoas se quisessem. ADeos meu querido Filho. Recados à Maria,

cumprimentos aos Marquezes. Espero que teu sogro esteja melhor. Vejo que o Francisco deu

hum prezente muito insignificante, estou persuadida que foi mesmo d’elle, e não prezente

official, mas acho que os paes fazem mal nos termos em que as couzas estão, de não
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publicarem o cazamento, e fazerem o que é costume fazer-se. Aceita recados de teus Irmãos e

a bênção que te manda esta tua May e maior amiga.

Izabel

O Joaquim Ferrão partio hoje para Inglaterra com Miss Mackey. Ninguem sabia

nada, foi hum espanto geral. Teve apetite; em cinco dias se decedio e partio.



Lisbôa 10 de Dezembro de 1861

Meu querido Filho do meu Coração.

Não quero deixar de te dizer que senti muito não te dár mais hum abraço antes de

partir; mas o tal officio acabou tardissimo, quando eu voltava chegava a tua carroagem.

Espero que não tenhas tido muito frio no caminho, e que passasses bem a noite; andas com

tão má cara, que não posso deixar de têr cuidado na tua saude, e tomara que o tivesses

taobem, para têr certas cautellas que me parece te são necessarias, muito mais na estação

prezente. Quando penso na saude que tu tiveste até aos 19 annos, não pode deixar de me

lembrar que se poderião têr evitado os achaques que tu hoje soffres; e se o passado não tem

remedio, ao menos sirvanos a experiencia para o futuro. Mas não quero de longe estar a

pregar maçada, só quero que saibas que me importa muito mais a tua saude do que a minha,

pois eu vivo para os meus filhos, e só para elles.

Não disseste hontem a hora a que se devia mandar a carroagem, supponho que será

da tarde pois virás no comboio das cinco e meia. Espero que achasses tua sogra melhor, e a

nossa Maria bôa, e mais alegre. Eu escrevo-lhe a ella. Por isso não te encarrego dos meus

recados, e acabo porque tenho immenso que fazer hoje.

Acceita recados de teus Irmãos e crê-me

Tua May e maior amiga.

Izabel
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