
Lisbôa 24 de Março 1889

Meu querido Filho do Coração

Deu nos uma grande consolação o telegrama que o nosso bom Padre Brito,

mandou da Estação de Madrid. Graças a Nosso Senhor que ias muito bem, e espero na

divina misericordia de Deos que assim continuarás, e que brevemente te saberemos

restabelecido. A Barbara teve um tão grande gosto quando chegou o telegrama, que

acho que isso contribuio para lhe fazer passar uma boa noite. Teve pouca toce, e

dormio bons somnos. Hoje está animada, e não escreve, porque combinámos sêr

melhor, escrever uma n’um dia, outra n’outro, mesmo para te não obrigar a tantas

respostas. Eu taobem estou sem novidade, e os pequenos melhor da toce, e todos aqui

vierão á Missa. O Padre Barreiros ficou muito contente com as tuas bôas noticias e cá

reza sempre depois da Missa um Padre Nosso pela tua intenção particular, além do

outro que já rezava por ti e pela Barbara. À Thereza mandamos as noticias que o

telegrama nos trouxe, e que muito estimou.

O Antonio mandou chamar o Cutileiro que veio hontem a Lisbôa, e com

quem teve uma longa conferencia, e manda-te dizer, que está tudo muito em ordem, e

que fica o Cutileiro encarregado de renovar todos os arrendamentos de maneira que

deves estár socegado, não só a esse respeito, mas sobre tudo, pois elle, Antonio, de

tudo se occupa, e se continuará a occupar.

ADeos meu querido Filho. A Barbara manda te mil saudades, assim como a

Maria Izabel, e cada um dos pequenos um beijinho. O Antonio e a Maria mandão-te

muitos recados, e todos pensamos constantemente em ti, e pedimos a Deos pela tua

saude. Eu meu querido Filho, tenho-te sempre no coração e no pensamento e peço a

Nossa Senhora e a São José que intercedão por ti a Deos.

A Barbara, Maria, Antonio, e eu, recomendamo nos todos ao Padre Brito, e

de novo lhe agradecemos a sua amizade e dedicação por ti. ADeos meu querido Filho.

Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 26 de Março 1889

Meu querido Filho do Coração

Hoje escrevo eu, para a Barbara o não fazer, e aqui estou com muito gosto a

dizer te que tua mulher passou a noite melhor, socegou, e não teve attaque de toce. Já

o dia d’hontem tinha sido melhor, esteve mais esperta e animada. As bôas noticias que

temos recebido de ti, tem lhe feito bem. Hontem chegou o telegramma do bom Padre

Brito, dando os parabens á Maria, e dizendo que estavas melhor. Esperamos anciozas

as primeiras cartas, com noticias mais circunstanciadas. A Maria Izabel voltou hoje

para Bemfica, os outros pequenos estão bem, e todos aqui vierão ouvir Missa. Elles

sempre perguntão pelo Papá, coitadinhos. Eu hontem estava muito cansada, pois tive

vizitas, a que me não podia negar, e que vinhão dár os parabens á Maria, que tinha ido

a Bemfica, para não têr que dár audiencia todo o dia; como fallei mais do que o

costume, e o peito não está lá muito forte, fiquei estafada, mas dormi bem de noite, e

hoje sinto me bem. A Maria e o Antonio estão sem novidade, e este cá se vae

occupando dos teus negocios, que estão muito direitinhos, e não ha nada que te deva

dár cuidado. Todos os esclarecimentos de que o Antonio tem necessitado, os tem

achado facilmente nos teus papeis. O teu cunhado Garrett partia hontem com o filho

doente para a Serra da Estrella; a Maria Joaquina acho estava inquieta com esta

partida, e com razão, pois é uma grande responsabilidade levar uma creança attacada

do peito, para um sitio tão frio. Agora temos tido aqui uns dias muito bonitos, e

hontem e hoje não tem feito frio. A Thereza esteve aqui um bocadinho esta manhã,

mas não se demorou, porque tinha em caza muito que fazer. Estava bôa, graças a

Deos. A Barbara manda te um apertado abraço, e o mesmo faço eu. A Maria e o

Antonio mil recados, e nós todos nos recomendamos muito ao Padre Brito, e lhe

repetimos os nossos agradecimentos pelo favor que nos fez. Muito nos consola, saber

te accompanhado por um tão bom amigo. As minhas ceguinhas e as Irmãas e o Padre

Capelão todos os dias rezão por tua tenção. ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 30 de Março 1889

Meu querido Filho do Coração

Aqui venho eu hoje dár te noticias nossas, e graças a Deos, posso dizer te que

a Barbara está melhorzinha. De noite teve alguma toce, mas agora de dia não tem

tocido quazi nada, e está mais animada. Hontem soube da morte da pobre Julia Vaz

Preto, e isto sempre a impressionou, mas não foi possivel esconder-lh’o por mais

tempo. Da morte do pequeno Garrett ainda não sabe, e em quanto poder sêr, não se lhe

diz. Hoje não tivemos noticias tuas, nem por ti, nem pelo Padre Brito, mas lembra me

que por cauza da consulta do Dr. Magnan não podessem escrever, e como as noticias

que o Padre Brito dava hontem erão bôas, não tenho cuidado. ADeos meu rico Filho.

Tenho uma vizita no meu quarto, e não posso escrever mais. Acceita recados da

Barbara. Abraço te e sou do Coração. Cumprimentos ao Padre Brito.

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 7 d’Abril 1889

Meu querido Filho do Coração

Ha uns poucos de dias que te não escrevo, porque receio te julgues obrigado

a responder, e isso te canse, mas hoje faço o para te dizer que muito estimo saber que

a mudança para Paris te tem feito bem, e que comes e dormes bem. Deos hade

permittir que em pouco tempo estejas bom. Aqui não ha novidade, os teus filhos

continuão a têr saude e a Barbara taobem não tem nada de maior, uns dias mais

animada, outros mais fraca, mas temos tido tão máo tempo, que não admira que ella se

ressinta d’isso. Eu taobem vou indo sem novidade, e o resto da famillia está bem. O

Antonio diz que todos os teus negocios estão em muito bôa ordem, e elle tudo vigia

com o maior cuidado. ADeos meu rico Filho. Abraço te e sou do Coração.

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 16 d’Abril 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hoje a tua carta de 12 que muito agradeço, e a Barbara taobem

recebeo a que tu lhe dirigiste a ella, mas como te escreveo hontem, sou eu hoje quem

te respondo pois a Barbara está muito fraca e devemos poupala, coitada. Ella tem

muito fastio, o que a impede de recobrar forças. Os pequenos, graças a Deos, estão

todos bons, e mandão muitos recados ao seu querido Papa, de quem tem muitas

saudades. Tanto elles, como a Barbara, eu e nós todos rezamos de todo o coração por

ti, e pedimos a Nossa Senhor que te ponha bom depressa. A Thereza e todas as suas

companheiras em Bemfica, no Azylo das Cegas, em Aveiro, e em Braga, todos se

lembrão de ti nas suas orações, e não imaginas quanta gente pergunta por ti com o

maior interesse, pois acho que és muito popular. Taobem eu tenho saudades dos

annos, em que, com os meus filhos, e netos, ia assistir aos officios nos Inglezinhos.

Este anno lá irão os teus filhos todos, mas eu não me posso ainda mecher de caza, pois

estou muito fraca. Deos tudo pode, e se Elle quizer, tornará a dár-nos alguns dias de

socego e de alegria. Em quanto a negocios, vae tudo muito bem, e a respeito de

leituras dos pequenos podes estár socegado, pois elles não leem senão os livros que a

sua bôa Mae tem escolhido. ADeos meu rico Filho. Acceita muitos recados da

Barbara, do Antonio e da Maria, e dá os meus ao bom Padre Brito quando o vires.

Abraço te e sou

Tua Mae e maior amiga

Izabel

O teu cunhado Proença foi a Paris consultar os medicos, pois diz que se sente

muito doente.



Lisbôa 20 d’Abril 1889

Meu querido Filho do Coração

Não quero deixar de te dár, ao menos por este modo, as bôas festas. Nosso

Senhor se lembre de todos nós, e permitta que ainda vejamos tempos mais alegres, do

que estes ultimos tem sido; mas como Nosso Senhor assim o permitte, devemos têr fé

que é para nosso bem, e é uma grande consolação pensar que pelas nossas orações

estamos todos reunidos diante de Deos. A nossa querida Barbara passou melhor esta

noite, pode dormir um somno de quatro horas a fio, e depois outro de duas, de maneira

que está hoje mais animada. Ella ficou muito contente, assim como eu, e nós todos,

com a tua carta á Maria, que lhe chegou hontem e era do dia 15. Eu taobem recebi a

tua de 12 acabada a 14. Graças a Deos que estás melhor, e mesmo na lettra se vê que

estás mais forte. A Thereza taobem ficou muito contente com as tuas noticias. Ella,

toda a sua gente, e nós todos de caza, muito temos rezado por ti e pela Barbara estes

dias. Os teus filhos forão sempre aos Inglezinhos, e lá occuparão os nossos lugares; eu

ainda não tenho podido sahir de caza, mas não tenho tido nada de maior. A Maria

Izabel veio passar cá a Semana Santa; está muito bôa graças a Deos, assim como os

outros teus filhos. Sempre te quero contar que a Maria Thereza se sacou hontem a

dizer que ella era a favor do Conde de Paris. Achei-lhe immensa graça, e já lhe disse

que eu taobem era da sua opinião. Não sei o que provocou este dito d’ella, mas a

verdade é que ella repara em tudo quanto se diz, e lá faz as suas reflexões. É

espertissima. O João esta se preparando com muito animo para o seu exame, e o

Antonio hade ir com elle. ADeos meu querido Filho. A Barbara manda te mil

saudades, e os teus filhos e Irmãos fazem o mesmo. Eu abraço te do Coração como

Mae e maior amiga

Izabel

Cumprimentos ao Padre Brito.



Lisbôa 27 d’Abril 1889

Meu querido Filho do Coração

Faz hoje oito dias que te escrevi pela ultima vez, e como te não dei as bôas

festas começo pelo fazer. Não forão nada alegres este anno, e muito me recordei de

tempos passados, das nossas idas aos Inglezinhos etc., etc. Sei pelas tuas cartas, que

estas mesmas ideias e saudades tiveste tu, mas meu querido filho, não devemos nunca

esquecer-nos que Deos é quem tudo manda, e por tanto que devemos baixar a cabeça e

têr rezignação para as provações d’este mundo, certos que tudo é para o nosso bem

espiritual, e salvação das nossas almas. Tem chegado todas as tuas cartas, e hoje

recebeo a Barbara a de 23, que muito te agradece e á qual naturalmente responderá

amanhã. Os teus cuidados n’ella continuão, coitado, e é bem natural tudo quanto dizes

a esse respeito. Ella de manhã sempre está mais espertinha, levanta se, vae para a

sallinha, mas no meio do dia vem-lhe a febre, perciza tomar salicylato e ante pirina,

depois vem a transpiração, e fica muito abatida, coitadinha. De antes d’hontem para

hontem dormio uns somnos bons. N’esta ultima noite teve mais toce e dormio menos.

As tuas cunhadas ainda cá estão, e não sei quando se vão. Os pequenos estão bons, e

cada dia mais galantinhos. Amanhã são os annos do Josézinho, mas festejão se hoje,

porque amanhã faz um mez que morreo o pequeno da Maria Joaquina Proença (o João

Baptista), e então a Barbara quiz que o jantar de annos fosse antes hoje aqui em caza.

Recebeo por tanto hoje as suas colgaduras; eu dei-lhe um reloginho d’ouro e o

Antonio a cadea, ficou contentissimo. A Rozalia deu-lhe um tinteiro de prata, os mais

prezentes forão livros e bonitos. A Maria Thereza vae estando cada dia mais

engraçada e esperta. Estando á janella o outro dia com as bonnes, estas fallavão nas

obras do Marquez da Foz; no Palacio Castello Melhor, e uma d’ellas disse, que se ia

desmanchar a Capella para fazer a escada, sallas etc. A Maria Thereza ouvio e disse.

De certo é algum protestante. A bonne respondeo, “não, é catholico”, diz a Maria

Thereza pois então é máo catholico! Não achas immensa graça? Parece impossivel

seja um dito de pequena d’aquella idade. Os pequenos e nós todos rezamos

constantemente por ti, e eu já mandei dizer uma Missa em São Pedro em Roma por tua

tenção e da Barbara. Tenho sempre fé que Nosso Senhor hade ouvir as nossas
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supplicas. ADeos meu querido Filho. A Barbara, pequenos, Maria e Antonio mandão

te muitos recados, e o mesmo faz a Thereza que nos veio hoje vêr. O Dr. Reis, os

Fronteiras e Sette taobem muito perguntão por ti e estimão as tuas melhoras. As tuas

cartas provão que effectivamente tens ganho muito com o tratamento que tens

seguido. Deos permitta em pouco tempo estejas restabelecido. Quando vires o Padre

Brito dá lhe recados meus. ADeos meu querido Filho. Abraço te de longe com a maior

ternura e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 30 d’Abril 1889

Meu querido Filho do Coração

Tivemos todos um grande gosto com o telegrama do Padre Brito que dizia ter

te visto n’esse dia (28) e têr-te achado muito melhor, graças a Deos. Hoje chegou a tua

carta para a Barbara do dia 26, muito cheia de saudades, o que é bem natural, mas tu

sabes que Nosso Senhor tudo manda para nosso bem, e é percizo pedir-Lhe sempre

que nos dê rezignação e conformidade. Eu, como tua Mae, tenho tido uma cruz bem

pezada, mas no meio d’ella, louvo a Deos de me não têr mandado outras peiores,

como seria a de vêr os meus filhos conduzir-se mal (como infelizmente ha tantos por

ahi), não terem crenças, e envergonharem os seus paes e maes. Posso pedir a Nosso

Senhor desafogadamente que conserve a vida aos meus filhos, permitta que sejão

felizes ainda n’este mundo, e esperar para elles a felicidade eterna. Rezar por elles é a

minha consolação, e bem podes suppor que as minhas orações te seguem

constantemente. A Barbara não sei se te poderá hoje escrever, pois tem cá o Sr. Padre

Cordeiro, que a vem confessar para poder amanhã receber Nosso Senhor e começar

assim o mez de Maria, que faremos em caza, pois mesmo a Bemfica não irei. A Maria

Izabel é que voltou para lá hontem, e está muito bôa, graças a Deos. Os outros

pequenos sem novidade, e o João preparando se muito bem e com muito animo para o

seu exame, para o qual ainda não está fixado o dia. A Barbara continua a têr muito

fastio, e por tanto a sentir-se muito fraca, coitadinha. Pensa constantemente em ti, e

manda te dizer que se une do coração a todas as tuas rezas. Manda mil recados, no

cazo de não poder escrever, e o mesmo fazem os teus filhos e os teus Irmãos. As tuas

cunhadas ainda cá estão. ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 3 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Aqui venho hoje dizer-te quanto estimamos as noticias que nos dás, nas tuas

ultimas cartas á Barbara, e de que a Maria acuzou hontem a recepção. Vejo que estás

melhor, e a prova d’isso é teres licença para sahir fora a passeio com o Padre Brito.

Nosso Senhor hade permittir que tu te ponhas bom de pressa, não cessamos de o pedir

a Deos. O Padre Barreiro todos os dias depois da Missa diz um Padre Nosso e uma

Ave Maria por tua tenção; os teus pequenos todos rezão por ti, em Bemfica, no meu

Azylo das Cegas faz se outro tanto, eu tenho toda a esperança que Nosso Senhor hade

ouvir. A Barbara coitadinha, taobem te encomenda sempre a Deos, e com o maior

fervor. Ella continua a têr bastante fastio, e por tanto sente-se muito fraca, por isso não

sei se poderá hoje responder as tuas cartas. Ella taobem te accompanha nas saudades e

recordações de tempos antigos, quando todos gozavão saude, sahião com os pequenos,

etc. etc. mas não ha remedio senão conformar-se com a vontade de Deos. Os teus

filhos estão bons, todos muito galantinhos e obedientes, coitadinhos e continuão com

as suas lições, mas a Barbara tem vontade que a Tété e o José deem lições de

portuguez com a mestra que ensinou o João, e que realmente deu bôa conta do recado.

Veremos como isso se arranja. A Maria Izabel voltou para Bemfica na segunda feira,

mas vem amanhã para passar cá o Domingo. Está cada dia melhor pequena, e com

immenso tino e juizo. Os Irmãos morrem por ella, pois ella é para elles uma maman

pequena. As tuas cunhadas ainda cá estão, e não sei quando se vão embora. A Barbara

tem gostado de as vêr, coitada. Dei ao Dr. Leão os teus recados, que elle muito

agradece, e teve muito gosto em saber que te lembravas d’elle. É muito bom homem,

muito nosso amigo, e um excellente medico. ADeos meu querido Filho. Barbara e

pequenos mandão te muito abraços e beijos. O mesmo faço eu com a maior saudade e

se tivesse dez annos de menos, quem te ia fazer uma vizita era eu, mas aos 77 já não

posso pensar em viagens. Recados do Antonio e da Maria e da Thereza, e dá os meus

ao Padre Brito em o vendo. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 4 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

A Barbara começou-te a escrever, mas foi interrompida pelo Dr. Figueiredo,

que faz longas vizitas, depois levantou se, o que sempre a cansa, e por tanto não pode

hoje acabar a carta, e fica isso para amanhã, sendo eu quem te dou noticias d’ella.

Graças a Deos passou o dia d’hontem melhor teve menos febre, e menos toce. O serão

taobem foi socegado e de noite passou muito melhor do que as antecedentes, pois não

teve muita toce, e pode dormir. Está por tanto mais aliviada, e eu muito estimo poder

dár te melhores noticias. Ella recebeo hoje a tua carta do 1.º do mez, que agradece, e á

qual responderá amanhã. Manda te muitos recados, assim como os pequenos todos, a

Thereza, que veio vêr a Barbara, e trazer a Maria Izabel para passar cá o dia

d’amanhã, domingo; o Antonio e Maria taobem se recomendão muito. O Padre Julio

voltou a Castello Branco, e acho que agora corre tudo lá regularmente e ninguem

abuza da confiança que se depozitou nos teus novos empregados.

O Antonio está em correspondencia com todos, e zela o mais possivel os teus

interesses, os da Barbara e dos teus filhos. É tarde por isso acabo para que esta carta

não fique demorada; já dei recados de todos e só digo ADeos sendo do Coração meu

querido Filho

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 7 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem ninguem te escreveo mas espero que á noite recebesses o

telegramma do Antonio, com a noticia do bom exame que o João tinha feito, o que de

certo te deu muito gosto. A Barbara teve uma grande consolação, coitadinha, assim

como nós todos, que estavamos nos ares. O João foi para o Lyceo as 3 horas com o

Antonio e o Oliveira. Era supplente, mas como faltarão dois rapazes, foi elle chamado.

Erão ao todo dez. O Antonio diz que o João respondeo optimamente a tudo, não se

atrapalhando nada, e com muito sangue frio. Ficou admirado como o rapaz fez a

analyse, e analyse muito difficil, em fim sete rapazes sahirão reprovados, e

approvados trez, dos quaes o que melhor respondeo foi o João; mas não havia hontem

distinções, por isso lh’a não derão. Erão 6 horas da tarde quando voltarão. O João

coitadinho vinha contentissimo. Hoje tive aqui missa em acção de graças, e elle antes

de ir para o Lyceo esteve na tua capelinha assim como os irmãos a rezar. São todos

muito devotos, graças a Deos. A Barbara recebeo hoje Nosso Senhor e passou a noite

mais socegada, mas não sei se te poderá escrever hoje, pois está fazendo umas

inalações de ar quente e fica sempre depois um pouco cansada. São feitas com um

instrumento novo, que veio de Berlin agora, de maneira que lhe são applicadas pelo

Figueiredo e Leão de Oliveira. Dizem são muito efficazes, mas é remedio que se não

pode vêr o resultado, senão com o tempo. As tuas cunhadas ainda cá estão, mas a

Maria Joaquina vae se amanhã, porque a filha mais pequena peiorou em Castello

Branco; a Rozalia ainda fica o que muito estimo. A Barbara recebeo as tuas duas

cartas de 2 e de 4, e eu uma do Padre Brito de 4 taobem, em que me diz que te acha

muito melhor, até mais gordo. Deos seja louvado! Tenho muita fé nas orações que se

fazem por tua tenção e pela Barbara. Agora vão se fazer em todos os Conventos

Dominicanos, pedindo a intercessão de Frei Bartholomeo dos Martyres, e para que as

curas sejão tão milagrozas que se possão appresentar no processo da sua beatificação,

a que os Dominicanos dezejão proceder quanto antes. A fé em Deos dá grandes

consolações, e fazem dó as pessoas que não tem crenças. Aqui tem vindo

constantemente as tuas tias saber de ti, e muito tem estimado as tuas melhoras. Na
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Epoca veio a noticia de tu estares melhor, e um artigo fazendo-te grandes elogios, e

dizendo o muito que o jornal e a cauza agricola te devem. Agora ha um partido novo

que se quêr organizar, e estão a testa d’isso o Vaz Preto, Bertiandos, Dias Ferreira e

outras pessoas, que não são nem regeneradoras nem progressistas. Dizem que não

conseguem nada, mas achava bom que sahissemos d’esta nora de alcatruzes em que

temos andado, e que apparecesse gente nova. A expozição de Paris, está aberta e nada

me enthusiasma o tal centenario pois não faz senão recordar horrorres, e deu de si a

falta de crenças que hoje ha. ADeos meu rico Filho. Se a Barbara não escrever, acceita

um abraço da sua parte. Os teus filhos mandão-te muitos beijos, e os teus Irmãos

recados. Eu abraço te como

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 9 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Escrevi te antes d’hontem, e torno-o hoje a fazer, para que não fiques sem

noticias da Barbara, pois a Maria teve que sahir e a Barbara hoje não o pode fazer, por

cauza das taes inalações que está recebendo agora, e que levão bastante tempo.

Hontem parecerão fazer-lhe muito bem, esteve todo o dia com muito menos toce, e

mesmo comeo um pouco melhor. Para a noite sempre lhe veio o acrescimo, e teve

mais toce, mas assim mesmo dormio alguma couza, e hoje está menos mal. Recebeo o

teu telegramma e manda te muitos recados. Os pequenos estão bem, graças a Deos, a

tia Thereza convidou-os a todos a jantar hoje em Bemfica, para festejarem o bom

exame do João, e para lá vão todos logo, pois felizmente o tempo hoje está melhor.

Hontem choveo immenso; esta inconstancia de tempo não é nada bom para quem está

doente, pois mesmo as pessoas sãas se ressentem d’isso. O outro dia quando te escrevi

a respeito da partida da tua cunhada Maria Joaquina, enganei-te sem querer, pois eu

julguei que ella ia para Castello Branco, e não sabia que o Garrett tinha levado para o

Porto a filha doente. Foi pois para ali que foi a tua cunhada, e o Padre Brandão

accompanhou-a até á Pampilhoza, e já veio hoje dár noticias á Barbara. Elle é bom

homem e muito amigo da famillia de tua mulher. Acho o muito desconsolado na sua

pretenção de mudar de Freguesia e com pouca esperança de sêr transferido para a

Encarnação ou para Santos. Dizem por ahi, que o Sr. Patriarcha não volta, e rezigna o

seu lugar; que será prehenchido pelo Bispo de Coimbra, mas parece que não é

verdade, e que mesmo o governo quêr que elle fique. A Roma já elle chegou, e foi

muito bem recebido. Aqui esteve hontem o Marquez de Fronteira, que sempre pede

noticias tuas com a maior amizade, e assim faz o Sette. ADeos meu querido Filho. A

Barbara manda-te mil saudades, os pequenos muitos beijos, teus Irmãos muitos

recados, e eu um abraço do Coração como

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 12 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Aqui estou hoje a responder á tua carta de 4 e 6 do corrente, que muito

agradeço e me deo muito gosto, pois por tudo quanto me dizes, se vê que estás muito

melhor. Hontem chegou a tua carta de 7 para a Barbara, e hoje a de 8 para ella, e outra

para o Antonio com a mesma data. A Barbara não te responde ainda hoje, pois teve a

vizita do Gaspar Gomes, vae fazer as taes inalações com o instrumento novo que

chegou de Allemanha, e que levão bastante tempo, por tanto sempre fica um pouco

cansada, e nós por isso não a deixamos escrever. Ella esta ultima noite, teve mais toce,

do que na anterior, e por tanto não dormio tão bem. Talvez o tempo influisse para isso,

pois está muito ventozo e desabrido. Deos permitta elle levante.

Tu nas tuas cartas recordas te muito de tempo passados, e com saudades. Eu

faço o mesmo, parece-me estár vendo todos os meus filhos ainda pequenos, e eu a

arranjar as brincadeiras na Boa Morte, ou as idas aos Palmellas e aos Castellos

Melhores. Quem diria então que o palacio d’estes ultimos iria têr ás mãos do Marquez

da Foz, e que os Mariannos serião transformados em fabrica de pregos!! Ao menos a

Annunciada ainda é da famillia, e continuará a sêr, permittindo o Deos, pois o João

parece gostar que se lhe chame o Sr. morgadinho, e é muito amigo de todos, e muito

bom rapazinho. Eu não me farto de agradecer a Deos têr-me dado tão bons filhos, e

tão bôas noras, assim como uns netinhos com tão bôa indole, e tão intelligentes. No

meio dos meus grandes cuidados e apoquentações, esta consolação é muito grande, e

dá me rezignação para tudo. A Maria Izabel veio hontem de Bemfica por sêr hoje

domingo, mas volta amanhã para o collegio. A Thereza está bôa, graças a Deos.

Espero terás sahido a passeio na quinta feira, e talvez te deixem ir á

expozição, que nada me enthusiasma, mas que estando em Paris é percizo ir vêr. A tal

torre Eifel parece me que não tem outro merecimento senão o de sêr uma bizarma de

ferro, mas os francezes julgão que por sêr o mais alto é o mais notavel monumento do

mundo. Por cá continua a mania de gastar dinheiro. Dizem que sempre se faz o tunel

da Rua do Principe ao Corpo Santo; a ponte da Avenida á Graça, a outra sobre o Tejo;

em fim projectos d’obras não faltão, mas em melhorar a sorte dos pobres, em dár
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sahida aos nossos cereaes, e em muita couza util, é que se não pensa, mas Portugal foi

o primeiro paiz do mundo, em que se levantou uma Egreja ao Sagrado Coração de

Jezus, e em que se acredita na Imaculada Conceição de Maria mesmo antes de sêr

dogma, por isso espero que o Sagrado Coração de Jezus, e a Virgem Maria Santissima

nos haode valer, e proteger os portuguezes. ADeos meu querido Filho. A Barbara

abraça te com muita ternura e saudade. Os teus filhos fazem o mesmo e teus Irmãos

mandão te muitos recados. A filha de Maria Joaquina está melhor. ADeos de longe te

abraço e digo que sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 13 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Aqui estou hoje outra vez a dár te noticias da Barbara, porque ella o não

pode fazer. O padre Cordeiro appareceo-lhe aqui hontem a despedir-se, pois vae para

S. Fiel não sabe por quanto tempo. A Barbara approveitou para se confessar, e hoje

teve a consolação de receber Nosso Senhor. Depois almoçou, levantou se veio para a

salla, e logo depois appareceo o Dr. Leão, que lhe quiz fazer as taes inhalações que

levão mais de meia hora, e sempre a cansão, por tanto não lhe foi possivel escrever te,

e por isso o faço eu. A Barbara teve febre a noite passada, e depois muita transpiração

o que sempre a abate, coitadinha. Comeo alguma couza ao almoço mas o fastio tem

sido o maior, e isto ajuda a tirar as forças. O seu estado é pois o mesmo hoje do que

hontem, peior não está, graças a Deos. Os pequenos estão todos bem, a Maria Izabel

voltou para Bemfica esta manhã. Os mais estamos sem novidade. Hoje não recebemos

carta tua, nem do Padre Brito. ADeos meu querido Filho que é tarde. A Barbara

manda te um abraço, e os pequenos, Antonio e Maria muitos recados. Eu sou bem do

Coração

Tua mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 17 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 13, mas como a Barbara te quiz escrever,

rezervei me eu para o fazer hoje, e aqui estou a dár-te as noticias que tu tanto dezejas

sempre têr. A Barbara passou hontem o dia um pouco menos abatida do que costuma

estár, e comeo com mais algum apetite, não tendo grandes attaques de toce. Depois de

jantar esteve um pouco afflicta, ella coitada diz que paga sempre o que come, mas não

ha remedio senão ir fazendo diligencia por se alimentar, e mesmo a afflicção vem da

comida lhe cahir na fraqueza. De noite socegou, mas hoje de manhã teve toce. Espero

que o bom tempo que temos ha dois dias lhe faça bem, pois quando se está doente,

sente se muito a mudança de temperatura. A approximação do verão faz pensar em

campo, e a tua cunhada Rozalia parecendo-lhe que á Barbara faria bem a mudança

d’ar, quiz ella procurar uma caza para onde pudesse ir com a Irmãa, pois está

resolvida a não a deixar, e diz que mesmo a ella lhe fará bem ficar por cá algum

tempo. Foi vêr a caza grande do Pinheiro, gostou muito, e lá a tomou. É muito bom

sitio, não longe dos medicos e de recursos, e cabem lá os pequenos, o que é uma

consolação para a Barbara. Os medicos taobem approvão a mudança. Veremos como o

tempo corre, e quando se pode effectuar.

Na tua carta agradeces me tudo quanto tenho feito por ti e pela Barbara e

pelos pequenos, mas não fiz mais do que o coração me pedia e o meu dever de Mae

me inspirava, e o que sinto é estár hoje com tão poucas forças, que só posso fazer

companhia e mais nada. Se por um lado fui Mae carinhoza, os meus filhos bem m’o

tem agradecido pelo seu amor e respeito para comigo, e nenhum, mais do que tu, me

derão provas d’isso.

Em quanto ás esmolas em que me fallas, quero dizer te que o Antonio vendo

nas tuas contas, que tu davas todos os annos 3000 rs. em Escalos, e 3000 rs. em Penha

Garcia, já os tinha mandado dár quando a tua carta chegou. Agora hade-se informar a

respeito da cunhada do Barão de Porto de Moz, e do homem de Beja, e fica a meu

cuidado dár as esmolas aos dois pobres quando sahir o Sagrado Viatico da Freguesia.

Amanhã darei os teus recados ao Padre Barreiro que de certo os hade estimar. Elle
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todos os dias depois da Missa reza um Padre Nosso e uma Ave Maria por ti e outros

pela Barbara. É um bom homem e nosso amigo. Os teus filhos estão bem, graças a

Deos, a Maria Izabel continua a applicar se muito e tem lhe feito muito bem estár em

Bemfica. ADeos meu querido Filho. A Barbara abraça te assim como os pequenos e

eu. Teus Irmãos mandão te muitos recados e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 19 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Escrevi-te antes d’hontem e dizia-te os projectos de ida para o campo que a

Barbara tinha, a caza tomada pela Rozalia, e o dezejo que a Barbara mostrava de

mudar d’ar, mas de certo não suppozeste ao lêr, a minha carta, que esses projectos e

dezejos se realizassem de um momento para o outro, como acconteceo. Tu conheces o

genio da Barbara, e sabes que ella gosta das couzas ditas e feitas, por tanto antes

d’hontem de tarde sabendo que o tempo estava muito bom, deu as suas ordens para

que a mudança para o Pinheiro se effectuasse hontem. Os medicos annuirão a isso, e o

Dr. Leão veio á uma hora para a accompanhar. Eu estava a tremer da impressão que

lhe faria a jornada; mas graças a Deos foi muito melhor do que se podia esperar. Foi

do quarto lá para baixo em uma cadeira de braços, levada pelos creados, e não

desmaiou, como me acconteceo a mim quando fui para Bemfica em 1881. Na cocheira

estava o teu landeau com uma parelha do Castro, entrou para elle, taobem sem se

affligir. Foi com a Maria, e o Antonio e o Dr. Leão ião a traz em uma carroagem.

No fim da Avenida a Barbara mandou parar um bocadinho, para descansar.

Depois tornou a parar em Palhavã, e em seguida chegou muito bem ao Pinheiro.

Tãobem foi levada em uma cadeira escada a cima, mas não teve afflicção nenhuma,

nem toce, e gostou muito do seu quarto e da salla que lhe era destinada. Achou tudo

prompto, pois os creados e a Monica e a Rozalia tinhão ido mais cedo para arranjar

tudo. Tem lá a Marianna, e uma mulher para lhe fazer a comida, foi o Francisco, e o

Antonio tornou a tomar o cocheiro Antonio para ir para lá com o teu carrinho e a egoa

(que já está prompta para fazer serviço), pois é bom que haja meio de mandar um

recado com pressa, se for necessario. A Maria ficou lá esta noite, mas veio hoje de

manhã para ouvir cá Missa. Ella diz que a Barbara passou bem a tarde, não teve a

opressão que costuma têr depois de jantar, mas de noite tocio e não dormio bem. Não

admira, pois ainda que a mudança se fizesse muito melhor do que se podia esperar,

para uma pessoa que ha seis mezes se não mechia senão do quarto da cama para a

salinha, sempre foi um esforço grande ir até ao Pinheiro, e por força se havia de

cansar. Está á conta de Deos, como nós todos, e rezas não lhe faltão, nem a ella nem a
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ti. Chegarão agora as tuas duas cartas para ella de 15 e de 16, que lhe vamos mandar.

Graças a Nosso Senhor que vaes melhorando, e deves fazer toda a diligencia para te

pôr bom, seguindo em tudo os conselhos dos medicos, e tendo paciencia para te

sugeitar ao regulamento estabelecido. Eu bem sei que tu assim tens feito até agora,

mas sei por experiencia, que a medida que se vae melhorando, essa paciencia as vezes

falta, e no teu cazo é percizo de certo têr perseverança.

Sahio hoje da Freguesia Nosso Pae aos entrevados, e lá mandei ao Antonio

Sachristão as duas esmolas de 500 rs. ADeos meu querido Filho. Os teus pequenos

estão bons graças a Deos e mandão muitos beijos ao Papa. O Antonio e a Maria

mandão recados e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 21 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebo agora a tua carta de 17 á qual respondo dando noticias do que por cá

vae. A nossa Barbara sempre se ressentio do cansaço da mudança, e da jornada até ao

Pinheiro. Tem estado muito abatida, e cansada, alem d’isso continua o fastio, o que

ainda lhe tira as forças. Eu não a tenho ainda podido ir vêr, pois tenho tido outra vez

bastante toce; mas hoje estou melhor, graças a Deos. A Maria é que lá está com ella,

assim como a Rozalia, e ambas fazem o que podem para a aliviar. Ella tem para quarto

de cama uma salla muito grande e exposta ao nascente e sul. Hontem pareceo-lhe que

sentia algum ar, e o Dr. Leão fez com que se mudasse para um quarto ao pé mais

pequeno, mas depois de lá estar algum tempo, entrou a achar o quarto menos alegre e

com menos luz, e voltou para o seu primitivo pouzo. Esta noite dormio pouco, mas de

manhã estava socegada. O Dr. Figueiredo fez-lhe pôr outra mosca de Milão, e

continua com os outros remedios do costume, e as inhalações, ainda que estas a

cansem um pouco. Nós temos noticias umas poucas de vezes ao dia, pois de manhã

mandamos lá; pelo meio do dia vae o Antonio, e á noite tornamos a lá mandar, mas

nunca é o mesmo do que estarmos todos juntos, e muita impressão me tem feito esta

separação. Entre tanto se a Barbara melhorasse tudo se dava por bem empregado, e

devemos sempre têr conformidade com a vontade de Deos, na certeza que tudo quanto

Elle manda é para nosso bem. É o que tu deves fazer taobem em quanto á tua ida para

França, a separação de todos os teus, e a tua estada n’essa caza. São couzas que a

Providencia ordenou, e de que ninguem tem culpa, por tanto abaixemos a cabeça e

digamos Fiat voluntas tua bem do coração. Os pequenos estão bons, e não tem ido

para o Pinheiro por cauza do abatimento em que a Barbara tem estado, e para ella se

não cansar. Estimei saber que tinhas ido dár um grande passeio até Versailles com o

amigo Padre Brito, que tão dedicado tem sido, e a quem não se pode agradecer

demaziado o favor que te fez e a nós todos, accompanhando-te na tua digressão. Pelas

tuas cartas se percebe bem, que estás muito melhor, e por isso é percizo têr paciencia e

perseverar no tratamento. Espero que possas repetir os passeios, que te distrahem e

fazem bem. Versailles tem muito que vêr, e as recordações que ali se encontrão,
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interessão. Parece-me que esta reprezentação que lá foi dár o Carnot será para o

futuro, não motivo de gloria, mas de escarneo. O seu discurso acho-o ridiculo, e

parece incrivel que um paiz como a França se sugeite ao governo que tem tido. Tu

dizes que os francezes todos trabalhão, é verdade, mas a maior parte trabalhão para

mal e não para bem, senão já terião sacudido o jugo que peza sobre elles. Os nossos

soberanos forão muito festejados em Evora, devem voltar hoje. Veremos se por fim se

faz alguma couza a favor da agricultura. ADeos meu querido Filho. Acceita recados

do Antonio e um abraço d’esta tua Mae e maior amiga.

Izabel

Teu cunhado Francisco Proença fez as pazes com o Vaz Preto. Fiquei

espantada quando hontem o soube. Parece que ajustarão o Vaz Preto têr trez

deputados, e o Proença um.



Lisbôa 22 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Como receio que as cartas escriptas do Pinheiro cheguem tarde ao correio, e

mesmo não tenho a certeza que de lá escrevão, faço-o eu para te dár as noticias que de

lá tenho hoje. A Barbara passou o dia d’hontem muito abatida, e de noite pouco

socegou, coitadinha, mas de manhã estava mais aliviada. As moscas de Milão tinhão

enchido muito e isto sempre lhe dá algum alivio, mas não ha duvida que a mudança

para o Pinheiro a cansou muito. Entre tanto parece têr gostado de ir para lá. O Antonio

vae logo vela e leva-lhe a tua carta de 18 que hoje chegou, e que eu já li, dando me

muita consolação vêr que estás melhor. A recordação da tua ida á Estrella no dia do

teu cazamento, muitas vezes me tem vindo ao pensamento. Deos que tudo faz para

nosso bem, sabe por que nos tem mandado tantas provações, e devemos têr fé que nos

hade acudir com a Sua mizericordia, concedendo-nos sempre a rezignação de que

percizamos. A Barbara mandou esta manhã ordem para lá irem os pequenos hoje, e de

manhã partirão com as bonnes para o Pinheiro, provavelmente jantão lá. A Maria

Izabel está um pouco constipada, mas não é nada. Eu tive esta noite menos toce, e

dormi um pouco melhor, mas assim mesmo, não me atrevo a sahir ainda. É mais um

sacrificio que Deos me impoem, pois muito me custa não ir vêr a Barbara, mas

paciencia. As tias tem cá vindo fazer-me companhia. Espero recebesses a carta do

Luiz de Saldanha. Tenho gostado muito d’elle, vem sempre saber de ti, e mostra muito

interesse por ti e pela Barbara. Eu bem sei quanto elle te é obrigado, e que não faz

senão o que deve; mas como a ingratidão está hoje em moda, e eu mesmo comigo

tenho tido a prova d’isso, faz me gosto pensar que o Luiz é excepção á regra. Elle tem

agora tido muito que fazer, mas vae dando bôa conta de si, coitado. ADeos meu

querido Filho. Acceita recados do Antonio, e um abraço d’esta tua Mae e maior

amiga.

Izabel



Lisbôa 23 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Hoje chegarão as tuas cartas de 19 e 20 para a Barbara e para a Maria, que li

antes de mandar para o Pinheiro, para saber de ti. Estimo que podesses sahir no

Domingo e dár um bom passeio com o amigo Padre Brito. Nós estamos por cá

apoquentados, pois a nossa Barbara não está nada melhor. A fraqueza, a toce, a falta

d’ar, continuão, e isto junto com o grande fastio, tem-a abatido muito e não te posso

esconder que o meu cuidado tem augmentado muito. Seja feita a vontade de Deos

sempre, e Elle tudo pode. Os pequenos forão hontem vêr a Mae, e voltarão hoje. Eu é

que me não tenho podido mecher pois tenho tido muita toce, e andado muito cansada.

A Maria lá está e a Rozalia, e a Thereza taobem para lá foi hoje. Ella sente muito não

te têr podido tornar a escrever, mas não se tem achado com forças para isso. O Padre

Borges já lhe foi dizer Missa uma vez, e volta para lhe dizer outra amanhã cedo.

Coitadinha a jornada cansou-a muito, mas ella tanto dezejava ir para o Pinheiro, e

tinha tanta fé na mudança d’ar, que não houve remedio senão fazer lhe a vontade.

Rezignemos ao que Deos manda, que é de certo para nosso bem. Cá dei os teus

recados ao Sette, que agradece a tua lembrança. As tias tem me feito agora muita

companhia e sempre perguntão por ti. Hoje foi o cazamento da Amalia com o

Visconde de Pindella, e partirão hoje mesmo á noite. ADeos meu querido Filho.

Acceita recados da tia Asseca. O Antonio foi para o Pinheiro. Abraço te e sou do

Coração

Tua Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 26 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Imagino a dôr que te parte o coração quando receberes esta carta; mas este

mundo é um valle de lagrimas, não temos remedio senão sugeitar-nos á vontade de

Deos, que tudo manda e dispoem para nosso bem. A nossa santa Barbara teve a morte

mais edificante possivel, e o Padre que a accompanhou até ao ultimo suspiro, crê

piamente que a sua alma voou logo para o Ceo. A ultima pessoa de quem fallou, foi de

ti, e disse, meu pobre José Deos lhe dê animo! Duas horas antes de morrer teve a

consolação de receber Nosso Senhor. A Thereza esteve com ella nas duas ultimas

noites, e no dia 23 que ella passou muito mal, e a Maria e a Rozalia taobem não a

largarão, e tudo quanto se podia fazer para a aliviar se fez. Rezas não lhe faltarão, mas

Nosso Senhor queria chamar a si aquella santa, e achou dever acabar os seus

padecimentos n’este mundo; despedio se dos seus filhinhos, menos da Maria Izabel

que estava constipada e que a Thereza não julgou dever deixar sahir. Todos chorão

muito pela sua bôa Mae, pedem pela sua alma, e para que Deos dê saude ao seu pobre

Pae. A Maria Izabel como mais velha e tendo já juizo para avaliar o que perdeo, é que

está mais verdadeiramente sentida; os outros coitados, distrahem-se, como creanças.

Eu cá vou resistindo, não sei como tenho tido forças para tanta afflicção; mas que

consolação dá a fé, e que edificação fazia, vêr soffrer tanto e com tanta paciencia e

edificação! ADeos meu querido Filho. Não tenho força para mais, e só digo que te

entrego nas mãos de Deos, esperando Elle te dê forças e rezignação para resistir ao

grande desgosto por que estás passando. Antonio, Maria, e pequenos todos te abração

e mandão recados. A Rozalia voltou hontem do Pinheiro. ADeos meu querido filho da

minha alma. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 29 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

O meu pensamento segue te constantemente e estou sempre cheia de dô e de

cuidado em ti; mas não te escrevi nem hontem nem antes d’hontem por tua Irmãa, e

Cunhada o fazerem e reservar me para hoje. Nosso Senhor pela Sua infinita

misericordia permittio que o grande choque da triste noticia te não fizesse mal, que

podesses chorar muito, o que alivia a dôr, e que procurasses rezignar te com a vontade

de Deos. A alma da nossa Barbara foi de certo para o Ceo, o Padre Borges que lhe

assistio com a maior dedicação e caridade até ao ultimo momento, nem podia rezar

por ella, pois dizia não sêr já percizo, e que ella é que agora podia por nós. Espero

pois que no Ceo vigie toda a sua famillia, que alcance para ti e para os teus filhos,

vida e saude, assim como para teus Irmãos. Eu cá vou vivendo e taobem dezejo Deos

me conserve, para não dár mais que sentir aos meus filhos. Os teus pequenos estão

muito bons, e todos saudozos da sua bôa Mae, e dezejosos de vêr seu bom Pae. Estou

suspirando por cartas depois da triste noticia, mas só amanhã poderão chegar. Hontem

recebi a tua de 25, coitado, ainda com esperança no effeito da mudança d’ar. Fallas me

no dia 31, já tinha encomendado a Missa para esse dia ao Padre Barreiro, e conto

receber Nosso Senhor assim como o anno passado, em que a nossa Barbara taobem

teve essa consolação. Com que saudade me lembra o passado, mas rezignemo-nos aos

decretos da Providencia. Mandarei telegramma como me pedes. Não imaginas o

sentimento que tem cauzado geralmente a morte da Barbara. Acho que toda Lisbôa

aqui tem vindo deixar bilhetes, mesmo pessoas que não erão nossas vizitas. Hoje tive

uma carta do Almeida que me pede te dê os pezames. Fez logo dizer duas Missas na

Benedicta, e outras duas pelos Missionarios que estavão em Turquel, e que todos os

dias no fim da missão fazem rezar por alma da Barbara. Coitado, fiquei obrigada ao

Almeida. Sem religião não sei como se reziste a desgostos tão grandes, mas é uma

grande consolação virar se para Deos, e rezignar se com a Sua Divina vontade. Sei

que a Maria Izabel te escreveo hontem, e os outros pequenos estão taobem preparando

as suas cartinhas. A tua cunhada Rozalia está muito adoentada; não couza de cuidado,

mas ella é fraca, e ressentio se do grandes desgosto que teve, e da inquietação em que
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andou. O Francisco Proença escreveo á Maria, uma carta muito sentida e bem escripta.

A Maria Joaquina continua a têr muito cuidado na filha. O Conde de Sobral escreveo

me dando me os pezames, e dizendo que não te escreve, por não saber para onde

dirigir a sua carta, mas pede me te diga o muito que sente o teu desgosto; obrigou me

a sua carta. ADeos meu querido filho. Deos te dê animo e rezignação. Recados ao

Padre Brito, e acceita-os do Antonio e da Maria. Abraço te como

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 30 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta de 27, escripta pouco depois de teres sabido a triste

noticia, que tu tão pouco esperavas, coitadinho, o que não admira, pois nós mesmo

vendo o estado da nossa querida doente n’estas duas ultimas semanas, estavamos

sempre cheios de fé, e esperando que Nosso Senhor fizesse o milagre de a

restabelecer. Deos não quiz, devemos sugeitar-nos á Sua Divina vontade, e procurar

rezignarmo-nos aos decretos da Providencia, seguindo o admiravel exemplo que a

Barbara deu a todos, pois se a nós nos custa a separação, a ella não lhe custou de certo

menos, e o sacrificio que Deos lhe impos foi muito grande. No Ceo vela pelo seu

querido marido, pelos seus amados filhos, e por nós todos, e foi ella talvez que

alcançou de Nosso Senhor que a noticia da sua morte não fizesse abalo na tua saude.

Agora é percizo têr paciencia, e procurar restabelecer-te de todo como os teus filhos te

dizião hontem nas suas catas, para poderes voltar para ao pé de nós, e têrmos a

consolação de chorarmos juntos a santa que perdemos, sem te occupares com tudo de

negocios, nem de couza alguma, e pensando só em te enterter com os teus filhos.

Talvez seja bom que faças uma viagenzinha antes de cá chegar, para dár tempo ao

Antonio de pôr em andamento negocios, de que convem mais elle se occupe do que tu,

pois por muito que elle sinta a Barbara como Irmão, não a sente como tu, que eras seu

marido tão extremozo. Entre tanto, pelo lado da administração de tua caza, podes estár

completamente descansado, não ha nem tem havido difficuldades a vencer. O

Cutileiro, coitado, já veio a Lisbôa, e estava muito sentido. ADeos meu querido Filho,

amanhã é dia de dobradas saudades. Os pequenos vão todos confessar-se hoje. A

Maria Izabel está melhor da constipação, graças a Deos. Todos te mandão recados,

assim como teus Irmãos, e eu abraço te como

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 31 de Maio 1889

Meu querido Filho do Coração

Acabo de mandar um telegramma dirigido ao Padre Brito, pois lembra me

que tu tenhas já sahido da caza de Suresnes, e por isso dirijo esta taobem para a rue

Legendre. É escuzado dizer-te o que penso do dia d’hoje, e quanto o coração se aperta

lembrado me dos felizes tempos passados. Só Deos pode dár animo e rezignação para

a perda da nossa querida e Santa Barbara, mas ella lá do Ceo vela sobre o seu marido,

sobre os seus filhos, e sobre todos nós, e espero nos valha a todos. Vamos pois lutando

com o nosso grande desgosto, e procurando têr paciencia. Recebi a tua carta de 28,

coitado; é bem verdade tudo quanto recordas dos tempos passados, mas que

consolação é para ti a lembrança da amizade que mostraste sempre por tua santa

mulher, do muito que dezejavas sempre contenta-la, tanto em couzas importantes,

como nas mais insignificantes; que o teu maior gosto era estár com ella e com os teus

filhos, que nunca lhe deste desgosto, e que sempre a ajudaste a fazer todo o bem aos

pobres, que a sua grande caridade lhe inspirava. Eu taobem, como tua Mae, tenho a

maior consolação com estas recordações, e sempre dei graças a Deos por vêr os meus

filhos tão felizes no seu estado de cazados, e cumprindo todos os deveres que esse

estado lhes impunha. Uma cruel doença veio destruir tanta felicidade, mas vejo a mão

de Deos em tudo, e apezar da minha profunda dôr, agradeço a Deos não me têr dado

desgostos iguaes aos de outras Maes que conheço. Tu estavas dezejando têr detalhes

sobre os ultimos momentos da Barbara, já os terás recebido e saberás que as ultimas

palavras que disse forão Meu pobre José. Tudo quanto se diga sobre a sua santa morte,

é pouco. Mais paciencia, mais rezignação, mais fé nunca ninguem mostrou, e até ao

fim conservou a sua intelligencia. Os pequenos, sobre tudo a Maria Izabel, todos tem

sentido muito a falta da sua bôa mae, e a separação de seu Pae. O João, Maria Thereza

e José, forão hontem confessar se. A Piedade foi hoje com a tia Maria para poderem

receber Nosso Senhor. Eu taobem tive essa consolação, e tive missa por tua tenção, a

que assistio a Rozalia, e todas as tuas creadas. Na Freguesia taobem houverão Missas

e o Antonio lá foi assim como o amigo Sette. O Arcebispo do Algarve, o de Larissa, o

Conego Botto, e Padre Arioza de Braga taobem escreverão dando pezames, em fim
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acho que não ha ninguem em Lisbôa que não se tenha mostrado sentido pela morte da

Barbara, e que te não tenha vindo dár os pezames. O Anselmo Villa Real já está em

Paris, soube a noticia e escreve me dando me os pezames e dizendo me que te ia vêr.

ADeos meu querido Filho que não posso mais. Acceita recados de teus Irmãos e dos

pequenos, de saude não ha por cá novidade, eu sempre estou um pouco cansada, mas

não admira. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Por fim mando esta para Suresnes.



Lisbôa 1 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi ha pouco a tua carta de 29 e por ella vejo que vais procurando resistir

á tua grande dôr. Nosso Senhor te dê forças e animo. A santa que está no Ceo, não

cessa, de certo, de pedir por ti, pelos teus filhinhos e por nós todos, e isto é uma

consolação para todos. Os teus pequenos fazem sempre as suas rezas todas, como tu e

a sua bôa Mae lhes recomendavam, e não deixão nunca de pedir a Deos pela saude de

seu Pae e pela alma de sua Mae. Tenho tido Missa todos os dias, e eles aqui a tem

sempre vindo ouvir. Hontem como taobem havia Missa por alma da Barbara em São

José, o João pedio á tia para ir com ella ouvila taobem. São todos muitos devotos, e

temos por isso que dár muitas graças a Deos. A Barbara coitadinha deixou muitas

missas pela sua alma, e é bem justo que o Padre Brito seja encarregado de dizer

algumas. Vae-as tu contando para se saber quantas são. A Barbara deixou taobem

legados ás Associações das Creadas, Consoladora dos Afflictos, Meninas Pobres e

Rapazes pobres. Deixou á Nurse á Freullein, e aos creados e creadas. O Julio e o

Francisco servirão a sempre muito bem, mostrando o maior interesse por ella, e

prestando se a toda a especie de serviço. A Monica foi incansavel, teve um trabalho

insano e até tem estado doente de cansasso, tanto que creio irá por estes dias para

Subserra a vêr se lhe faz bem a mudança d’ar. A Roza taobem perdeo muitas noites e

a servio muito bem. A Amalia perdeo os sentidos quando soube da morte da Barbara,

coitada e tem chorado immenso, assim como a Henriquetta. A Virginia taobem se tem

mostrado sentida, mas essa é uma sensaborona muito grande, e não creio muito no seu

sentimento. A Barbara em todos os outros fallou com affeição, coitada, e mostrando-

se grata pelos seus serviços. Sempre te quiz dizer isto, pois como tanto tu, como a

Barbara, forão sempre muito bons para a famillia, consola pensar que esta não é

ingrata. Todos os livros, contas, e objectos de devoção forão distribuidos aos

pequenos ou guardados. As imagens do Sagrado Coração, e de Nossa Senhora de

Lourdes estao no quarto da Maria Izabel em Bemfica. Ella coitadinha, como mais

velha, dá ainda mais pezo ao que perdeo, e tem estado muito tristinha. Estimo o que

me contas dos medicos terem tido caridade comtigo, pois quando se está muito afflicto
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custa não vêr senão caras indifferentes. O Anselmo Villa Real tãobem me escreveo

que te ia procurar, e espero o deixassem entrar. O teu cunhado tornou a escrever ao

Antonio e parece muito sentido. A filha da Maria Joaquina está um pouco melhor,

assim como a Rozalia, que já hoje sahio para as suas devoções. ADeos meu querido

Filho. Os pequenos abração te e beijão te a mão. Teus Irmãos mandão te muitos

recados, e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Cá esteve hontem o Marquez de Fronteira, o Sette, Francisco d’Almeida,

mulher e Francisca. As tias mandão te muitos recados.



Lisbôa 2 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta de 30, sempre afflicto e impressionado, como é natural que

o estejas, depois do golpe que Nosso Senhor, nos seus insondaveis decretos, te quiz

mandar, e a nós todos. Tudo quanto tu dizes da tua bôa e santa companheira é bem

verdade, e augmenta as saudades que se sentem, mas por outro lado consolão, pois

Deos que a tirou d’este mundo, foi para lhe dár o premio que merecia, e de certo ella

está pedindo no Ceo por seu querido marido, pelos seus tão amados filhos, e por nós

todos. A mim taobem me parece tudo isto um sonho máo, não tenho tido animo para ir

ao seu quarto, parece-me ainda que a estou vendo, sentada na cadeira, encostada a

almofadas, e com aquellas faltas d’ar que tanto a fazião soffrer e tanto nos affligião.

Ella, coitadinha, affligia se de têr que gemer diante de mim, e eu muitas vezes sahi do

quarto para a deixar á sua vontade. Muito soffreo e com o maior animo e a maior

rezignação. Hoje teve a Rozalia uma carta do Padre Pereira em que mostra o

sentimento que lhe causou a morte da Barbara, falla nas suas virtudes e dá muito bons

conselhos aos seus filhinhos. Em fim todos que conhecerão a Barbara lhe fazem

justiça, e isto é para nós todos uma grande consolação. A Viscondessa de Carvalho e a

Maria forão ao Pinheiro vela depois de morta, assim como as Silva Sanches, e vierão

assistir as Missas em São José no dia do funeral. A Viscondessa de Carvalho mandou

vir taobem as raparigas do seu Azylo com as Irmãas; em fim todas as suas amigas e

parentes tem mostrado o maior sentimento. As minhas Irmãas e sobrinhas aqui tem

vindo todos os dias; as Almeidas muitas vezes, mesmo o Francisco d’Almeida apezar

de estár muito adoentado, cá tem vindo. O João de Almeida velou o corpo até ás 3

horas da manhã na Igreja de São José. O Manoel Ponte tem chorado immenso, em fim

todos que erão amigos da Barbara e de ti, tem mostrado o sentimento que tem pela sua

falta, e quanto partilhão a sua dôr. Os pequenos, coitadinhos rezão immenso pelos

seus Paes, coitadinhos. Hoje, que é Domingo vão vêr a mana Izabel a Bemfica. A

Thereza escreveo-te no dia 27 e mandou a carta ao Padre Brito pois não sabia se já te

teria sido dada a triste noticia, espero que no dia 30 mesmo o Padre Brito te levasse a
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carta. ADeos meu querido Filho. Abraço te de longe com a maior ternura e sou do

Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Os pequenos e teus Irmãos mandão te muitos recados. Remetto esse bilhete

da Viscondessa de Fonte Arcada, que taobem tem mostrado o maior interesse por ti e

por todos os teus.



Lisbôa 3 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta de 30 acabada a 31, e consolou me saber que n’esse dia

tinhas podido ir á Missa dita por alma da Barbara, e dár as tuas esmolas aos pobres.

Fez-me impressão o que me contas do Padre e espero que elle taobem pedisse a Deos

por ti. Não me explico a falta que tens tido de cartas; eu em quanto não soube que o

Padre Brito te tinha dado a fatal noticia, mandei lhe a elle as minhas cartas, mas logo

que chegou o seu telegramma dizendo nos que já sabias o que se tinha passado, dirigi

as minhas cartas para Suresnes, pois, julgando-te por mim, imaginei que estarias

anciozo por detalhes, e que tudo quanto te contasse da edificante morte da tua santa

mulher te daria consolação. O tempo passa mas a saudade não diminue antes pelo

contrario augmenta todos os dias. Seja feita a vontade de Deos; como tu dizes na tua

carta, a Barbara tinha feito o sacrificio completo da sua vida, e Deos recompensou a

dando-lhe animo e coragem até ao ultimo suspiro. Eu já te disse que ella tinha fallado

em todos, que se tinha lembrado dos seus creados todos, e elles muito a tem sentido,

coitados. A Monica chegou-me a dár cuidado, mas está melhor. O Antonio cocheiro

foi despedido, e a egoa voltou para a Leziria do Antonio, pois não era cá necessaria.

Os pequenos estão bem, forão hontem a Bemfica vêr a Maria Izabel que já está bôa da

toce, mas como o tempo tem estado chuvozo e frio, o Dr. Leão ainda não a deixou

sahir, e só tem ido á Missa. Ella tem sentido a Mae como uma pessoa grande; os

outros taobem, mas são mais creanças, entre tanto o João tem mostrado muito coração,

e sempre pergunta muito pelo Papa, se está melhor. Elles são todos muito bons, tem

muito bôa indole, e são muito intelligentes. A sua bôa Mae de certo vela por elles no

Ceo, e o seu bom Pae em quanto não tem a consolação de os abraçar, taobem pede a

Deos por elles. Em fim, curvemo-nos diante dos decretos da Providencia Divina, e

procuremos imitar a Barbara nas suas virtudes para nos reunirmos com ella no Ceo. O

Antonio deu ordem de continuar a dár todas as esmolas que ella dava, e tu de certo

approvas isto.

A tua cunhada Rozalia tinha tenção de se demorar por cá mais algum tempo,

mas o seu administrador em Tortusendo insta com ella para que volte, pois diz tem lá
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negocios urgentes a resolver, e não sei por tanto o que fará. Ella é muito bôa pessoa, e

olha muito pelos pequenos. ADeos meu rico Filho. Havemos de te mandar a lista das

pessoas que te tem deixado bilhetes, e a quem mandaremos bilhetes teus a agradecer,

mas remetto esse do Marquez da Foz por vir com sobrescripto para Suresnes. Acceita

recados da Maria e do Antonio, e um abraço d’esta tua Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 6 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem recebi a tua carta para a Piedade, e outra para a Rozalia, que mandei

entregar, e que ambas agradecem muito. A Maria Izabel estava cá quando a Irmãa

recebeo a carta, e foi ella quem a leo, pois a Piedade não está tão costumada á tua

lettra, e custa lhe mais a perceber o que dizes. Entre tanto ficou muito contente com

receber a carta do Papa, e os outros pequenos perguntarão logo, Oh Avó, quando é que

chegarão as cartas para nós? Respondi-lhes que não tardarião, mas que o Papa,

coitadinho, não podia escrever a todos no mesmo dia. Achei a Maria Izabel bem, mas

tristinha o que é bem natural, pois ella tem muito mais propozito do que os Irmãos, e

sente muito mais a falta que lhe faz a ella, e a todos a sua bôa Mae. A separação do

Papa taobem lhe custa muito, coitadinha, e sempre está a perguntar se houverão

noticias. Deos, pela sua infinita misericordia, permitta que tu te ponhas

completamente bom de pressa. Dize me quando me escreveres, se tens dormido e

comido bem. Eu estou melhor, mas ainda me não achei com animo para sahir, apezar

do tempo estár agora bom. O Antonio e a Maria estão bem, e mandão te muitos

recados, assim como a Thereza que taobem esteve cá hontem. A tua cunhada Rozalia

espera o Dr. Gomes para a ir accompanhar a Tortuzendo, partem amanhã á noite. O

Padre que administra a caza da Rozalia insta para que ella volte, pois diz têr lá

negocios importantes a resolver. Ella, acho que estimaria poder ficar mais algum

tempo com os pequenos. Tive uma carta do Dr. Freitas dando me os pezames pela

morte da Barbara, e pedindo-me t’os mande da sua parte. ADeos meu querido Filho,

tenho tido bastante que escrever, e estou um pouco cansada por isso acabo. Hoje é o

anniversario da morte da tua Sogra, tive Missa pela sua alma e da Barbara, e o Padre

Barreiro cá pede todos os dias por tua tenção. Felizmente tenho podido têr Missa

todos os dias, o que é uma grande consolação. ADeos abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 7 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi esta manhã a tua carta do dia 3, e as outras para os teus trez filhos,

João, Maria Thereza, e Josézinho, que lhes mandei entregar e com as quaes ficarão

muito contentes, coitadinhos. Elles tem hoje o gosto de têr cá a mana Maria Izabel que

eu mandei buscar para se despedir da tia Rozalia, que parte effectivamente esta noite

para o Tortuzendo. O Dr. Garrett chegou esta manhã para a accompanhar até Castello

Branco, mas volta logo para Santo Thyrso, pois tem o cunhado muito gravemente

doente, e a pequena Maria Thereza taobem lhe dá bastante cuidado. Coitado foi um

grande obzequio que elle fez a tua cunhada. Esta deixa-nos saudades, pois é muito bôa

pessoa, e tem juizo; os pequenos hãode sentir a sua falta, pois ella muito os annimava.

Hontem querião que eu lhes pedisse para se não ir embora, e acrescentavão, peça a

Avó, pois à Avó não se pode dizer que não. Achei lhes immensa graça. Faz hoje 15

dias que a alma da tua santa mulher voou para o Ceo. Parece me ainda isto incrivel;

quando d’aqui sahio tinha um triste pressentimento, mas por outro lado tinha tanta

esperança na misericordia de Deos, e tanta fé que Elle quizesse fazer o milagre de a

salvar! Deos não quiz sugeitemo nos com rezignação e paciencia à Sua Divina

Vontade. Consola me saber que tu fazes toda a diligencia para isso, e que da tua parte

empregas todos os meios para procurar restabelecer te completamente. Es muito

necessario aos teus filhos, a mim, e a teus Irmãos, e todos pedimos do fundo do

coração por ti. As nossas suplicas se juntão de certo as da tua santa mulher no Ceo.

Vamos pois esperando que Deos Se dignará ouvirnos, e annuir aos nossos rogos. A tia

Asseca sahe agora d’aqui, e manda te muitos recados. Ella veio cá almoçar hoje, e

como se demorou depois, ficou me pouco tempo para escrever. Por isso não vae carta

mais comprida, e acabo, dando te muitos recados dos teus filhos e Irmãos, e um

abraço d’esta tua Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 8 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Não recebi hoje carta tua mas quero sempre escrever-te ainda que sejão duas

regras, para te dár noticias nossas, e te dizer que os teus filhos estão bons, e nós todos

sem maior novidade. O Dr. Russell disse esta manhã uma Missa, no Corpo Santo, por

alma da Barbara e os teus filhos e a Maria forão ouvila, encontrando se lá com o Sette

e Egas Monis que continuão a mostrar o maior interesse por ti e por todos os teus. A

Rozalia lá partio hontem à noite para Tortuzendo, espero chegasse bem. Os pequenos

tiverão muita pena que ella se fosse embora, pois ella entertinha-os muito, mas a

Maria, o Antonio e eu faremos o que pudermos para os aninhar e acariciar. O Antonio

deu a sua demissão de tutor dos Almeidas, o que muito estimei, e foi nomeado em seu

lugar o Salvador d’Almeida, hoje Conde de Lavradio, que é muito amigo dos

sobrinhos e que hade olhar muito pelos pequenos. Assim não ha perigo que se juntem

os dois ranchos durante as ferias, o que não convinha de maneira nenhuma. Nós

estavamos com receio que a tia Asseca levasse a mal a resolução do Antonio, mas

felizmente arranjarão se as couzas em paz e harmonia, e o Visconde d’Asseca, que

comprehendeo as razões do Antonio, andou muito bem em todo este negocio. Tive

muito bôas noticias da Maria Izabel, não lhe fez mal a sahida d’hontem e passou bem

a noite. Já lá vão 16 dias depois que perdemos a nossa Barbara; parece um sonho máo,

mas seja feita a vontade de Deos! ADeos meu querido Filho. Os pequenos abração o

seu querido Papa, e teus Irmãos mandão te muitos recados. Eu abraço te taobem como

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 9 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta do dia 5 que muito agradeço, e me consolou, pois n’ella

tenho uma nova prova do teu grande amor por nós todos, e da plena confiança que

tens no Antonio, e que elle merece, pois realmente faz a maior deligencia para olhar

por tudo teu, e por zelar os teus interesses. O que tu dizes a respeito dos creados e

creadas, da tua bondade e a da Barbara para com elles, do muito bem que os tratavão,

e fazião tratar, nas suas doenças, é bem verdade, e elles serião muito ingratos se o não

reconhecessem, mas felizmente comportarão-se, e continuão a comportar-se muito

bem. O Antonio despedio a Virginia, pois não era necessaria e tinha um genio

intrigante. Alem d’isso era uma creada muito moderna e não havia obrigação nenhuma

de carregar com ella. Em quanto a administração da tua fortuna, o Antonio taobem

não tem achado difficuldades a vencer, o Pae do Padre Julio é homem de lettras

gordas, mas honrado, e vae dando bôa conta de si. O Antonio, se percizasse, de certo

recorria a teu Cunhado, que de bôa vontade o ajudava. O Padre Brandão é quem o

Antonio escolheo para advogado do inventario, porque como conhece muito bem tudo

quanto ficou pertencendo à Barbara na partilha dos seus Paes, isto facilita muito o

andamento dos negocios, mas não o fez sem se entender com o Franco de Castro, que

levou isso muito a bem, e escreveo uma carta muito amavel ao Antonio e dizendo-lhe

que ficava sempre ás suas ordens para tudo. O Padre Brandão pelo seu lado, taobem se

lizongeou com a resolução do Antonio. Vês por isto, que tudo caminha bem, graças a

Deos, e que a Barbara lá do Ceo, te protege, aos seus filhos e a todos nós. Imagino

bem o que sentirás, com a lembrança de voltar para Portugal e não a achar, pois eu

mesmo não tenho tido animo de entrar no seu quarto, parece me que a estou vendo

sentada na sua cadeira e despedaça me o coração a ideia de ali não a encontrar; mas

seja feita a vontade de Deos. Andei muito adoentada, com receio de cahir de cama,

mas estou muito melhor, e espero não dár mais cuidados nem maiores afflicções aos

meus filhos. Dirijo esta carta para caza do Padre Brito, pois como estás, graças a

Deos, muito melhor, lembra me que por estes dias saias de Suresnes. No dia 12 são os

meus annos, mas já pedi a todos me não falassem n’isso, e deixassem passar esse dia
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como qualquer outro. Os teus filhos estão muito bons, e vão hoje vêr a mana Izabel a

Bemfica, que taobem está bem, graças a Deos. Entreguei a tua carta ao Antonio, que

taobem te hade responder. Elle está bom, e manda te muitos recados, assim como a

Maria. Dizes me que os jornaes francezes não fallão senão na Expozição, eu embirro

com ella, e peço te que se lá fores não andes nos taes caminhos de ferro, pois tenho

visto que já houve n’elles umas poucas de desgraças. A tal torre Eifel é um

monumento bem inutil, e digno do genio francez. Nem para observações serve, pois

oscila muito. ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Recomenda me muito ao Padre Brito.



Lisbôa 10 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta de 7 e não quero deixar de te escrever hoje, pois tenho

muito bôas noticias a dár-te da nossa Maria Izabel, que está bôa da toce, vae comendo

bem e parece curada do incomodo que teve. A Maria foi hontem a Bemfica, e achou a

muito bem. Os outros pequenos taobem estão bons, e cá vem todos os dias á Missa,

ajudando os dois rapazinhos, que muito gostão de servir de sachristães. Estimo muito

que pudesses ir á Igreja e fazer as tuas devoções, nada ha que console mais, do que

virar se para Deos no meio das nossas afflicções, mas é percizo que acceitemos com

rezignação todas as provações por que nos faz passar, e que façamos diligencia para

cumprir as nossas obrigações e sêrmos uteis n’este mundo em quanto elle por cá nos

deixa. Deves por tanto tratar muito da tua saude, procurar alimentar te bem, e não

pensares que como não tens agora nada que fazer, não percizas dár que trabalhar ao

estomago. É percizo conservar as tuas forças, e restabelecer-te, pois és muito

necessario aos teus filhos e a nós todos. Hontem na minha carta já te fallava na

procuração ao Padre Brandão, e no modo por que se tinhão passado as couzas. Não

percizas pois escrever ao Franco de Castro, pois o Antonio já lhe agradeceo a maneira

delicada por que elle andou em todo este negocio.

Dizes me na tua carta que no dia 6 tinhas escripto á Maria, mas essa carta

não chegou cá ainda. Ella manda te muitos recados assim como o Antonio. De tua

cunhada Rozalia, ainda não houve noticias, a Joaquina é que escreveo muito afflicta

porque o cunhado está a morrer, e acho faz a maior falta á famillia que fica em muito

más circunstancias. Deos lá sabe o que faz! Estimo que o Padre Brito te desse a minha

carta de 26 de Maio e a da Thereza de 27, pois no cazo em que estás todos os detalhes

sobre os ultimos momentos da tua santa mulher são poucos. A Maria esteve hontem

com a Marqueza de Fronteira e Miss Mary; ambas perguntarão muito por ti, e

chorarão immenso pela nossa Barbara. Ninguem que a conhecia deixava de gostar

d’ella, e o seu longo martyrio fez a todos o maior dô. Espero esteja no Ceo, pedindo

por nós todos. Sempre te quero dizer que o Antonio se interessou muito pelo Dr.

Figueiredo que tinha grande empenho em sêr nomeado delegado de saude, e estava
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classificado em 1.º lugar, e conseguio que elle fosse despachado, apezar da grande

protecção que outros tinhão. O Dr. Leão tem vindo vêr a Monica, que ficou adoentada

do grande trabalho e da grande afflicção que teve, mas vae melhor, e não tem couza de

cuidado. Em quanto a não teres bilhetes de luto que possas mandar, dize os nomes das

pessoas que t’os mandárão, e nós que já temos bilhetes teus de luto, lh’os

mandaremos. ADeos meu querido Filho. Os teus pequenos te abração e beijão a mão.

O Antonio e Maria te mandão recados, e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 11 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Respondi hontem à tua carta de 7, e à noite recebi outra do dia 8, que

supponho têr vindo pelo Sud Express pela pressa com que me chegou à mão. Só hoje é

que chegou a tua para a Maria do dia 6, que muito agradece e á qual responderá. Eu

estava bem certa que o dia 12 te não passava em claro, mas faz me uma tal tristeza a

certeza que a nossa bôa e querida Barbara já o não pode festejar, que tenho pedido a

todos, me não deem parabens, nem prezentes, e que seja um dia como qualquer outro.

Os teus pequenos virão aqui jantar, como vierão hontem, mas não quero saudes, nem

nada que indique festa. A saudade da Barbara prezide a tudo, e eu já não tenho forças

para mais emoções. Tinha pensado em ir a Bemfica, mas ainda não sahi, e o tempo

está máo, alem d’isso ia lá vêr a Madre Vigaria e todas as Irmãas, o que me hade

sempre fazer muita impressão, por tanto deixo me ficar no meu canto, pensando em

todos, em tempos passados e pedindo a Deos por todos os meus. A Barbara faz te mais

falta a ti, e aos teus filhos do que a ninguem; mas todos nós que estavamos

costumados aos seus carinhos sentimos e lamentamos profundamente não a têrmos já

entre nós, e todos dezejamos cumprir á risca o que ella parecia dezejar, por tanto

vamos tratar de fazer no seu jazigo e no de tua Sogra o que tu me indicas na tua carta.

Taobem farei procurar no oratorio as cruzes em que me fallas.

As taes frestas para o saguão, estão já fechadas, e o Antonio está vendo se

compra um bocado da terra ao Burnay para dár desafogo à caza por traz. Chamou o

mestre d’obras d’este, prometteo-lhe encarregalo da obra, e vamos a vêr se o homem

consegue, o que se não conseguio directamente do Sr. Conde. Taobem se hade dár a

esmola para São Domingos de Ranna e para a festa do Esporão. Agora a esmola a D.

Maria Amalia de Miranda é que se não poderá dár, porque a pobre mulher já morreo.

A Maria vae tratar de arranjar lembranças da Barbara para as suas amigas e para as

tias, assim como para as Irmãas de Bemfica. Eu taobem reclamo alguma couza para

mim, mas confesso a verdade tenho andado tão impressionada que não tenho tido

animo de mecher em couza alguma, mas podes estár certo, que nada se hade extraviar

nem cahir em mãos de indifferentes.
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Em quanto aos cabellos da Maria Izabel e do Josezinho estão guardados, mas

os da Barbara deu ella ordem à Maria, à Rozalia e à Monica que fossem com o seu

corpo à sepultura. Eu tive a maior pena quando o soube, pois queria fazer arranjar um

painel, mas não se podia deixar de cumprir a sua ultima vontade, e eu estou certa ella

teve em vista evitar que se podesse pegar a alguem, a cruel doença que ella tinha.

Tenho escripto tanto, e ainda não dei noticias dos pequenos, que todos te mandão

recados e estão bons, graças a Deos. Da Maria Izabel direi o mesmo, passou-lhe a

toce, e está bem, mas é percizo forçala a comer, pois bem sabes, que ella às vezes tem

perguiça de o fazer. Mandarei ao Padre Borges o recado que me dás para elle. ADeos

meu querido Filho. Acceita recados de teus Irmãos. Continuo a mandar a carta para a

rue Legendre por julgar terás sahido de Suresnes, mas se ainda lá estiveres espero o

Padre Brito não se demore em t’as mandar. ADeos abraço te e abençou te como

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 12 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Acabo de te mandar um telegramma, em que te certifico as saudades que este

dia renova, mas não quero deixar de te escrever para t’o repetir, assegurando te que

não é possivel explicar o que o meu coração sente lembrando me de tempos passados

e alegres. O anno passado já fui achar em Bemfica a Barbara na cama e bem doente, e

voltei para caza bem afflicta, mas este anno é muito peior; já não ha esperança

nenhuma, e perdemos para sempre a tua santa mulher. Não quiz que ninguem me

desse parabens pelos meus annos, e só posso dizer que seja feita a vontade de Deos.

Tenho cá a Thereza e a Maria Izabel, que está bem, graças a Deos, e os outros

pequenos taobem aqui estão, e contentes por terem cá a Irmãa de quem são muito

amigos. Recebi a tua carta de 8 acabada a 9. Fiquei aliviada sabendo que dormes e

comes bem, e como já não fazes outro tratamento senão tomar as douches, supponho

que terás sahido de Suresnes quando esta carta chegar, e por isso a dirijo para caza do

Padre Brito. ADeos meu querido Filho. Acceita muitos beijos de todos os teus filhos,

e recados da Thereza, Maria e Antonio. Eu peço-os para o Padre Brito, e sou bem do

Coração

Tua Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 14 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não recebemos carta tua, nem te escrevi, mas a Maria deu noticias

de todos, pois queremos evitar que tu fiques com cuidado. Hoje chegou a tua carta de

10 para a Maria, que muito estimamos pois por ella vimos que o Dr. Magnan te acha

melhor, e as recomendações que te faz a respeito de lavar a cabeça com agoa fria, e de

nunca tomar douches à cabeça indicão que elle achava que tu podias sahir de

Suresnes. Agora dezejo muito têr noticias depois d’isso, e parece me que depois de

amanhã as poderei receber. Deos queira tenhas continuado a passar bem, uma

viagenzinha hade consolidar a cura. Não é para te distrahir da tua saudade e da tua

afflicção que a deves fazer, mas sim para ganhar algumas forças e depois poderes

cumprir com todos os encargos que pezão hoje sobre ti. O Antonio cá se vae

encarregando dos passos que se devem dár n’esta occazião, e ainda hoje me disse, que

nos teus livros acha tudo tão bem explicado em quanto a compras e descripção de

propriedades, que tudo se faz com facilidade. Elle até tem apetite de te pôr tudo em

ordem em Castello Branco e Penha Garcia, de modo que de lá comeces a têr uma bôa

receita, em vez de continuar a mandar para lá dinheiro. Em quanto aos pequenos nada

poderá suprir a bôa Mae que perderão, mas Deos hade olhar por elles, e a alma da

nossa santa Barbara hade interceder por elles e por ti, e alcançar que tu tenhas a

consolação de os vêr crescer, conservando sempre as bôas inclinações que mostrão

hoje. Coitadinhos, são muito bons e muito obedientes. A Maria Izabel está bôa, e já

começou a dár as suas lições, o que muito a entertem. Sei que ella te escreveo hontem.

A tua cunhada Rozalia escreveo a todos os sobrinhos, ella tem muita pena de os têr

deixado, e está afflicta com o estado da tal creada assombrada por um raio, pois

parece estár muito mal.

Estimo que gostasses do artigo que o Antonio escreveo no Popular a respeito

da Barbara, o outro que o Padre Borges quêr escrever ainda não está ptompto, e elle

entra em tantas particularidades muito intimas, e não me parece que se deva publicar,

embora seja uma prova da virtude e da rezignação da tua santa mulher naquelles
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ultimos momentos da vida, em que os mais fortes fraquejão. Deos nos dê forças

taobem, para termos conformidade, com a vontade de Nosso Senhor e soffrermos com

paciencia a falta que nos faz. ADeos meu querido Filho. Os teus filhos abração-te, o

Antonio e a Maria mandão-te recados, eu peço os para o Padre Brito e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 15 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Tive a agradavel surpreza de receber hontem a noite a tua carta do dia 12,

vinda pelo Sud Express, começada em Suresnes mas acabada já na rue Legendre.

Entendo bem a impressão que te faria pensar em tudo quanto se passou nos dois mezes

e meio que tu estiveste n’esse estabelecimento, mas meu rico filho tudo quanto

accontece é mandado por Deos, devemos curvar a cabeça e dizer com rezignação que

Seja feita a Sua vontade, agradecendo-Lhe todos os beneficios que Se digna fazer-nos,

sendo um bem grande tu teres melhorado tanto e tão de pressa depois da tua partida de

Lisbôa. O sacrificio de não veres a Barbara até ao fim foi muito grande, mas Deos que

o exigio, bem sabe o por que, e a vista da tua immensa afflicção de certo a teria

perturbado e affligido. Assim entregou se toda a Deos, e nas Suas mãos e taobem te

entregou a ti. Tudo quanto me dizes a respeito dos meus annos, me tinha já lembrado

com a maior saudade. Sabia quanto a Barbara se occupava dos preparativos para esse

dia, o gosto com que arranjava os seus prezentes e os dos pequenos, e chorava no meu

coração com a ideia que nunca mais poderia abraçar a Barbara nem receber os seus

parabens. Por tanto dezejei que o dia 12 se passasse como qualquer outro, e que não

houvesse saudes ao jantar, e assim se fez. A Barbara no Ceo terá pedido por mim, e eu

tive consolação em rezar por ella cá na terra. Lembrei me do anno 1887 em que ainda

a Barbara se não dava por doente, e do de 1888 em que já ella ficou de cama e depois

do qual nunca mais teve saude. Mas por momentos tornamos a têr esperança que

Nosso Senhor fizesse o milagre de a curar, e muita tristeza faz pensar que essa

esperança se não realizou!

As tuas cartas para a Thereza e Maria Izabel só chegarão esta manhã já lh’as

mandei. A Maria Izabel está bôa, já dá as suas lições, e estou certa hade tomar muito

cuidado em fazer tudo que lhe recomendas, e escrever ao tio Proença. Vejo que as tias

Ponte e Asseca e o Manuel Ponte te escreverão, e tu em podendo de certo lhes

respondes. O Antonio anda hoje por ahi com o filho da Irmãa do Garrett, que tem o

marido muito mal a vêr se lhe alcança um emprego, para quando o Pae morrer, não

ficar a famillia toda a morrer à fome. Veremos se o consegue.
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A Maria foi hontem com os pequenos ao dentista, pois a Tété e Piedade

tinhão dentes furados que era necessario arranjar, e o Josézinho percizava arrancar

um, por lhe estar outro a nascer. Lá se fizerão essas operações, e conduzirão se todos

bem. O João é que não perciza sêr tratado. A Maria, coitada, procura olhar por tudo lá

na tua caza, e quanto pode suprir te a ti e à tua santa mulher. A Monica foi estár uns

dias com a Mae antes de ir para Subserra, e depois como as pequenas vão para

Bemfica, ella não conta voltar para tua caza, e vae de todo viver com a Mae, visto a

Barbara deixar-lhe bastante com que viver. Ella é muito bôa mulher, e muito seria,

mas a tal Virginia acho que para pouco prestava, e se não deixou todos intrigados não

foi sua culpa.

Vejo que, assim mesmo, tinhas alguma convivencia com varias pessoas em

Suresnes, e que todos ahi te tratavão bem, e tiverão comtigo attenções. As

gratificações aos creados, parece me que erão merecidas. Agora estou dezejando mais

noticias para saber o que fazes. Espero continues com as douches que o Dr. Magnan

recomenda, mas que nunca mais laves a cabeça com agoa fria. Eu confesso que nada

gostava que o fizesses, pois parecia me que era chamar a reação a um sitio, de que se

devia afastar. ADeos meu querido Filho. Os teus filhos te abração, a Maria e o

Antonio mandão-te muitos recados, eu peço os para o Padre Brito e sou do Coração

Tua Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 17 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem tiveste noticias nossas pela Maria, e encarreguei-a de te agradecer a

tua carta do dia 13. Hoje acuzo a recepção da do dia 14 que muito estimei, e que me

prova que a tua sahida de Suresnes não te fez mal, que continuas a comer e a dormir

bem, e a tomar as tuas douches. Eu dezejaria responder às tuas cartas com vagar e

tocando em todos os assumptos em que me fallas, mas não tenho tempo, pois estive à

espera do Dr. Reis para me confessar, e agora é tarde, e não me posso estender muito.

Os teus filhos estão bons, hontem juntarão se todos em Bemfica, e a Maria Izabel

gosta sempre immenso de têr lá os Irmãos. Eu estou sem novidade, mas ainda não

sahi. O Antonio está bem e foi hoje assistir ao cazamento da filha do Ozorio, que

convidou muita gente para essa função, que teve lugar na Capella de Lourdes às

Picoas, para o Nuncio poder officiar. O Antonio lá lhe custou pôr se em campo tão

cedo para elle (11 horas), mas o Ozorio pedio lhe tanto que não faltasse, que lá foi.

ADeos meu querido Filho. Acceita recados da Maria, e muitos beijos dos pequenos.

Eu peço recados para o Padre Brito e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

A Maria agradece a carta do Padre Brito. Espero digas o dia em que sahes de

Paris, e para onde devemos mandar as nossas cartas.



Lisbôa 18 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem à noite pelo Sud Express recebi a tua carta de 15, e outra para o

Antonio com a mesma data. A demora que houve na entrega do telegramma que

mandei a 12 não se pode explicar senão pelo desleixo dos empregados telegraphicos

em Paris, o que prova, que lá e cá más fadas ha, pois hoje ninguem trata de servir

bem, mas sim de ganhar um ordenado, trabalhando o menos possivel.

Estimo muito que te encontrasses no teu passeio com o Anselmo Villa Real;

elle tem mostrado muito interesse por ti, e por todos nós, n’estas tristes circunstancias

em que estamos, e é um rapaz de trato agradavel, tendo herdado da amabilidade de sua

bôa Mae, que tão tua amiga era, e de nós todos, e que sempre me lembra com saudade.

Fez bastante falta aos seus filhos, apezar de todos já serem crescidos quando ella

falleceo. O que ouviste no teu passeio dizer a francezes, é o que vejo nos jornaes.

Parece haver um grande descontentamento e todos temem o futuro, mas no prezente,

não se pensa senão na Expozição, que todos considerão um triunfo para a França e

uma gloria nacional, e tudo o mais é secundario. Quando ella acabar, é que os

differentes partidos se hãode pôr em campo, mas são tantos e estão de tal modo

subdivididos, que ninguem pode prever qual terá a victoria. Será o que Deos quizer,

mas a Europa e o mundo todo nada perdem, em não sêr a França que dê a ley. Ao tal

Rey Humberto e à sucia que o rodea, taobem tenho a maior zanga.

Dizes me que o Padre Brito dezeja que tu vás com elle a Lyão, e à Suissa.

Ora sabemos por uma carta do sobrinho do Gaspar Gomes para o tio, que o Dr.

Magnan acha que tu deves continuar ainda por algum tempo com as douches, e que de

maneira nenhuma te deves cansar com viagens, por tanto mandei-te hoje um

telegramma dizendo que não sahião de Paris sem chegarem as cartas que hoje

escrevemos, e venho dizer te, que o que me parece que deves fazer é ir estar uns dias

em Genebra (Genève) aonde dizem haver um optimo estabelecimento de banhos;

depois ir a Zurich, aonde ha outro igualmente bom, e depois de vêr o estado em que te

achas, então se poderá resolver o que deves fazer. Tu estás dezejando vir para ao pé

dos teus, e é isso bem natural. Quando se tem uma desgraça como aquella por que
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estás passando, a unica consolação que ha, é estár com os seus e chorar com elles.

Mas deves lembrar te do que a nossa Santa Barbara tanto te pedio, e procurar pôr te

completamente bom, para poderes tratar dos teus filhos. Ella lá do Ceo te protege de

certo, e te hade dár paciencia e rezignação; entre tanto, a volta para Lisbôa, a entrada

em caza hade te fazer impressão, e é percizo que tenhas força para resistir a ella, e

para isso é necessario continuar com o tratamento que tanto bem te tem feito. Quando

receberes esta escreve dizendo para onde devemos escrever poste restante, para não

ficares sem noticias. O Antonio foi hoje para Matto de Miranda por cauza da venda da

sua cortiça, depois vae a Subserra e só volta na sexta feira. Elle está querendo ir para

lá quanto antes, mas imagino que só no principio de Julho poderá ir. Não te estejas a

inquietar com os teus creados e creadas, a Nurse diz que está tudo em paz e socego,

pois quem intrigava era a Virginia, e essa já sahio, e não vae lá. A Henriquetta

certamente que não deve lá comer sempre, mas tem lá estado agora, para ajudar a

arranjar a roupa e o fato dos pequenos. Elles estão todos bons, graças a Deos, e eu

taobem vou passando sem maior novidade. Em Bemfica estão bem.

Eu não tenho fallado ao Padre Borges, quem tem estado em correspondencia

com elle e com o Padre Cordeiro tem sido a Marqueza, que acrescentou na tal nota

que elle escreveo sobre os ultimos dias da vida da nossa Barbara, tudo quanto se

passou com ella e com a Thereza, e que tanto provão a sua rezignação e piedade. A

biographia da sua vida toda, é que seria bom escrever, para exemplo dos seus filhos e

de todos, pois ninguem se entregou mais de corpo e de alma ao cumprimento de tudo

quanto ella julgava as suas obrigações, do que a tua bôa mulher. Nosso Senhor já lhe

deu de certo a recompensa de tudo, e esta fé consola, ainda que augmente a nossa

saudade.

Fizeste muito bem de assignar n’uma livraria para teres alguns livros para

lêr. As taes Mémoires d’un troupier, tenho eu ha muito tempo, e são bem

interessantes. ADeos meu querido Filho. Recomenda-me ao Padre Brito. Acceita

muitos recados da Maria e abraços dos teus filhos e meus que sou do coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 19 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebo agora a tua carta de 16 que muito agradeço. Espero que o meu

telgramma d’hontem chegasse sem atrazo (como acconteceo ao do dia 12), pois tinha

empenho que tu recebesses ainda na Rue Legendre a carta que hontem te escrevi,

tanto mais que o que eu dizia sobre a tua viagem projectada, estava d’accordo com os

teus dezejos, pois tu não gostas muito de andar a saltar de uns sitios para outros, só

para correr terras. Não concordo com o que dizes a respeito da caza de Suresnes, acho

que melhoraste lá muito, e sabemos por terceiras pessoas, que o Dr. Magnan goza dos

melhores creditos em todo o sentido, pois alem de sêr um medico distincto, passa por

sêr um homem honrado e serio. Por tanto acho que deves seguir o tratamento e

continuar com as douches, e peço te expliques como ellas são dadas, pois a Maria quêr

arranjalas em Subserra na caza de banhos que ella lá tem. Vejo que tens feito algumas

vizitas, e que foste à Legação e ao Consulado portuguez. Parece-me que o Valbom

ainda por cá está. O filho esteve muito doente, mas já está bom. O Antonio chegou

bem a Matto de Miranda hontem, e como esteve um dia muito fresco, pode andar por

fora a vêr a cortiça que se está tirando, e à noite foi para Subserra, o que muito

estimei, pois tem lá os seus comodos todos, e em Miranda não tem nenhuns. Elle tem

tenção de fazer com as terras que compraste, o que indicas, pois bem sabe que tu só

queres o que fôr bom para os teus filhos. Alem d’isso os direitos de transmissão a

pagar pela terça, são muito fortes, e quanto menos ella valer no inventario, melhor.

Com tudo a tal herdade ao pé de Valle de Ferreirinhos, deve ficar-te a ti. O Antonio

tem grande empenho em pôr tudo em bom andamento e evitar-te depois trabalho, e

tanto no Vaz Simões, como no Padre Brandão e em todos, tem achado zelo e

dedicação pelos teus interesses. No tal Sr. B. é melhor não fallar, nem pensar, elle não

poem cá o seu pé, nem na tua caza, e ninguem se importa com elle. Em quanto ao foro

pago às Freiras do Sacramento sei o que ha a esse respeito, e que por escrupulo de

consciencia é que a Barbara e tu o pagavão.

Tudo isto eu direi ao Antonio quando voltar, e elle lerá a tua carta. Os teus

filhos estão bem, graças a Deos. Aqui vem todos os dias à Missa os que estão em
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Lisbôa, continuando o José e João a servir de sachristaes. A Maria Izabel está bem. O

Dr. Leão achou hontem que ella está muito mais forte, mas ainda quêr que continue

com os remedios que está tomando, oleo de figado de bacalhao etc. Eu estou sem

novidade. Está quazi a fazer um mez que a alma da nossa querida Barbara foi para o

Ceo. Eu queria têr um officio no Azylo das Cegas, mas por cauza dos muitos dias

santos que temos este mez, não é isso possivel. Acho que só para 10 de Julho, é que

poderá sêr. Amanhã é a Procissão do Corpo de Deos, que tantas saudades me faz de

tempos antigos. Quando vocês erão pequenos vinhão logo de manhã com o Caetano

para Lisbôa; depois de tu teres filhos, eras tu quem lhes procuravas janellas para elles

verem a Procissão. Este anno não verão couza alguma, pois acho que tendo perdido

sua bôa Mae, não se devem mostrar por ahi muito. ADeos meu querido Filho.

Recomenda-me ao Padre Brito. Acceita recados da Maria e abraços e beijos dos

pequenos. Recomenda me ao Padre Brito, e crê que sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 21 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Tive hontem uma carta do Anselmo que me deu muito bôas noticias tuas.

Diz-me que te tinha achado perfeitamente e que nem parecias têr estado doente. Triste

não admira nada que estivesses, depois do grande desgosto por que passaste. A tua

carta de 18 que agora recebi, confirma-me estas bôas noticias, graças a Deos. Espero

pois que com mais algum tempo de tratamento e de descanso, possamos têr o gosto de

te ver aqui completamente restabelecido, mas deves ir logo para Subserra, e deixar-te

por lá estár até ao principio do inverno. Hoje é que devem chegar a Paris as cartas que

escrevemos para Paris, e lembra me que venha logo, ou amanhã telegramma dizendo

quando partes para Genebra. O Antonio veio hontem à noite de Subserra. Deu se lá

muito bem, teve optimo tempo para a sua digressão, e andou sempre por fora sem lhe

fazer mal. Veio achar o amigo Sette muito triste com a morte de uma das Irmãas,

coitado, que acho morreo quazi de repente, antes d’hontem. Hontem morreo o

Visconde da Bahia, e isto para o Antonio Coutinho e para as filhas é uma grande

desgraça, pois agora os outros herdeiros hãode querer a parte que lhes toca, e Deos

sabe as trapalhadas e sensaborias que haverá. O que era para dezejar, é que todos se

entendessem uns com os outros, e fizessem as couzas amigavelmente, mas receio

muito não seja assim. Em fim, este mundo é para todos um vale de lagrimas. Os teus

filhos estão bons, forão hontem jantar a Bemfica com a mana Maria Izabel, que

sempre gosta muito de os vêr, coitadinha. Elles são todos muito amigos uns dos

outros, e espero assim continuem, pois não ha melhores amigos do que os Irmãos.

Assim acontecia antigamente entre nós, e confesso que é uma couza que me arripia,

vêr agora alguns, dos quaes cada um pucha para o seu lado. Graças a Nosso Senhor

que os meus filhos não são assim, e que em momentos de afflicção, como aquelles por

que temos passado, todos se tem procurado ajudar e consolar. Faz hoje trez semanas

que perdemos a nossa querida Barbara! Parece me um sonho máo, mas infelizmente é

uma triste verdade. A sua Alma está no Ceo, pedindo por nós, é pois necessario
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termos paciencia e rezignação. ADeos meu querido Filho. Acceita recados dos teus

filhos, do Antonio e da Maria, e da tia Asseca, que aqui está e veio hoje aqui almoçar.

Peço cumprimentos para o Padre Brito e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 22 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta de 19, e tenho estado a vêr se me chega algum telegramma

para me comunicar o dia da tua partida, mas até agora 2 ½ não veio nenhum, e então

como não quero que fiques sem noticias nossas, vou escrevendo. Graças a Deos, nas

saudes da nossa gente não ha novidade, mas tem havido por ahi tantas mortes de

pessoas conhecidas, que estamos impressionados. No Visconde da Bahia já fallei

hontem, apenas se pode ungir. A pobre mulher do Francisco Chamiço taobem já

morreo, e tenho pena d’ella, que era muito bôa pessoa, e dô do Chamiço que era muito

amigo d’ella. Mas o que mais impressão me fez foi saber que o pobre Freitas já foi dár

contas a Deos. Imagina que o trouxerão a cahir de bebedo para caza hontem, e que

n’esse estado teve uma congestão, de maneira que não se pode nem ungir. Nosso

Senhor tenha compaixão da sua alma, mas quando se veem desgraças d’estas, não

podemos, nem devemos, deixar de agradecer a Deos, as consolações que nos deu no

meio da nossa immensa afflicção, pois a nossa Barbara edificou a todos, morreo como

uma santa, deixando-nos o mais santo exemplo em toda a sua vida, e até ao seu ultimo

suspiro. Conformemo-nos com a vontade de Deos! Isto, com tudo, não impede que

tenhamos a maior saudade d’ella, e pelas tuas cartas vejo, que cada dia sentes mais a

sua falta; mas Deos hade ajudar te. ADeos meu querido Filho, não tenho tempo para

mais pois tenho tido contas a fazer. Acceita recados dos pequenos, do Antonio e da

Maria, e recomenda me ao Padre Brito. A Maria Izabel e a Thereza receberão as tuas

cartas, que me mandarão para lêr, e de que muito gostarão. ADeos abraço te e sou do

Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 23 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

A Maria recebeo hoje a tua carta de 20, e o Antonio outra do Padre Brito da

mesma data, pelas quaes vejo que continuas a passar bem, graças a Deos; mas o

telegramma que esperavamos para saber o dia da tua partida para a Suissa ainda não

chegou, de maneira que continuo a escrever para a rue Legendre. O Manoel Ponte

tinha recebido hontem uma carta tua, segundo disse ao Antonio, e estava contente com

as bôas noticias que davas de ti. O Padre Brito acha que tu escreves de mais, eu bem

sei que tens consolação em desafogar com nosco, em recordar tempos passados

alegres, e em lamentar a falta da tua santa mulher, mas não te deves cansar, e deves

sempre dár o teu passeio. Hontem veio o retrato da Barbara, eu acho o muito parecido,

com o que ella era ha dois annos, e estimo isso mais, do que se se parecesse com o

estado em que estava nos ultimos mezes da sua vida, e que tanta afflicção fazia. É a

nossa Barbara com a sua cara bôa e amavel, e os seus lindos olhos, que ficarão muito

parecidos. Em quanto aos teus filhinhos todos fazemos o que podemos para os animar.

Os dentes ficarão muito bem arranjados. Os cabellos da Teté, vão sêr cortados, os da

Piedade, acho que a Barbara dezejava que ella os deixasse crescer, e por isso não se

cortão. Em quanto a remedios, estando as creanças bôas, acho melhor não lhes dár

nenhuns. Assim se fazia antigamente e tinha se melhor saude do que ha hoje. A Maria

Izabel, como andava fraquinha, é que está tomando alguma couza para se fortificar.

Em quanto à Monica, vejo que me expliquei mal. Ella não foi à terra, a Mae é que está

já ha tempos em Lisbôa. Vive só porque as outras filhas estão cazadas ou a servir, e

por isso é que a Monica dezeja ir estár com ella. Já lá esteve uns dias mas voltou para

ir para Subserra, pois ella ficou muito cansada, e mesmo doente do grande trabalho

que teve, coitada, e o Dr. Leão disse sêr necessario que ella fosse para o campo. Mas

em voltando de Subserra, volta para caza da Mae, e mesmo recuzou à Thereza ir para

Bemfica, como esta lhe propos, para tratar da roupa das tuas pequenas. Não te

inquietes pois com as tuas couzas de caza, pois ha paz, e está tudo muito bem

guardado. A Maria e o Antonio por lá vão, e o Julio é muito cuidadozo nas couzas que

tem a seu cargo. ADeos meu querido Filho. Recados ao Padre Brito, acceita-os do
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Antonio e da Maria, e muitos abraços dos teus filhos. Amanhã vem a Maria Izabel e a

Thereza passar cá o dia, que tanto renova as nossas saudades e afflicções. A nossa

consolação é suffragar a alma da tua santa mulher, e n’isto nos unimos todos. ADeos

abraço te e sou

Tua Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 25 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 21, e todo o dia te tive no pensamento, assim

como à nossa querida Barbara. Não te escrevi porque a Maria o fazia, e assim tinhas

noticias de nós todos. A Maria Izabel cá veio passar o dia, e achei a muito bôa. Ella e

os Irmãos tem um grande gosto quando se juntão. Coitadinhos. Já te disse antes

d’hontem as devoções que teriamos hontem por alma da Barbara, a Thereza e a Maria

Izabel taobem comungarão por essa tenção, e o Padre Dr. disse missa pela sua alma.

Muito consola chegar-se para Nosso Senhor quando se está afflicto. Dizes-me no fim

da tua carta que no dia seguinte, 22, partião para Genebra, e para lá mando esta carta,

poste restante. Veio hoje um telegramma da estação telegraphica de Paris dizendo,

que l’Abbé Brito parti, por tanto o telegramma do Antonio de 23 já não chegou a

tempo. Elle só queria saber quando partião e para onde ião. A Mme d’Oilliançon

escreveo à Maria dizendo que tinha gostado muito de te vêr, e que te tinha achado

muito bom. Estimei muito que lá fosses, pois todos os parentes do Marquez da

Bemposta, te mostrarão sempre muita amizade, e forão muito amaveis comtigo

durante a tua estada em Paris. Não me admira que tenhas perguiça de te mecher, mas

sahir um pouco de Paris hade-te fazer bem, pois essa cidade, quando faz calor é

insuportavel. Nós aqui parece que não estamos ainda no verão, está um tempo muito

fresco. Por agora não tenho dia para ir para Bemfica, pois tenho muita couza que

arranjar antes. ADeos meu querido Filho. Acceita beijos dos pequenos, e recados do

Antonio e da Maria. Recomenda me ao Padre Brito, e crê me do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 26 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem à noite chegou o telegramma do Padre Brito datado de Genebra e

dizendo que tinhão chegado bem. Foi isto um grande alivio para mim, pois como me

ia já tardando receava tivessem tido algum transtorno na viagem por cauza dos

temporaes que tem havido. Espero te faça bem estar alguns dias n’essa terra, que é

muito salubre. Paris dizem-me não está nada agradvel agora; a Viscondessa de

Carnide escreve ao Schindler dizendo-lhe, que se não imagina o mal que está alojada e

o caro que se paga por tudo, tem sido uma mania entre os portuguezes ir à expozição.

Parece me que vão todas as Almeidas, por apetite da Carlota. O Conde das Alcaçovas

leva todos os filhos e filhas, e alguns netos (os maiores), ao todo 18 pessoas; diz que

quêr que todos gozem da indemnização que recebeo por parte da quinta de Paço

d’Arcos, que foi expropriada para o caminho de ferro de Cascaes, e então lembrou se

de divertir a famillia levando-a até Paris. O novo Conde de Lavradio taobem vae com

a mulher, em fim os preços reduzidos no caminho de ferro, tentão muita gente, que se

não lembra que essa barateza é compensada pela carestia de Paris. Nós aqui vamos

pensando na nossa mudança mas para muito mais pertinho, eu para Bemfica, o

Antonio, Maria e os teus filhos, para Subserra. Propuz ao Antonio que isso tivesse

lugar no dia dos seus annos a 8 de Julho, pois elle não quêr festa n’esse dia, nem nada

que se pareça com isso, assim almoçamos todos juntos, e depois cada um vae para seu

lado. O Antonio gostou da minha ideia, e assim se fará. Os annos da nossa Piedade

vão se aproximando, talvez esta carta te chegue n’esse dia, e não quero deixar de te

dár os parabens, pois a desgraça da perda da Barbara, parece que ainda augmentou o

amor que tenho pelos teus filhos. Ella lá do Ceo a abençoará no dia 30, que faz annos

da minha chegada a Lisbôa, vinda de Roma. Tudo renova saudades, mas seja feita a

vontade de Deos! A Maria sahio para ir comprar os prezentes que tu dezejas dár por ti

e pelos pequenos a Piedade. A Rozalia antes de se ir embora, deixou um relogio

d’ouro muito bonito para colgadura, encarregando a Maria de o dár no proprio dia.
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ADeos meu querido Filho. Estou dezejando carta tua. Acceita abraços dos

teus filhos, e recados do Antonio e da Maria. Dá os da minha parte ao Padre Brito e

crê me do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 27 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Costumada a têr todos os dias noticias tuas, faz-me muita falta não

receber carta tua, nem para mim, nem para ninguem meu; não tenho com tudo

cuidado, pois é isto devido a teres sahido de Paris no dia 22, e a não teres chegado

a Genebra senão a 24. Espero amanhã têr noticias. Aqui estamos sem novidade

graças a Deos. O teu ranchinho está de saude, e os dois rapazinhos e a Teté

andarão hontem a escolher as colgaduras para a Piedade, que não quiz sahir, pois

diz gosta mais de têr a surpreza dos prezentes. Não sei bem o que comprarão, mas

amanhã contarei. O Antonio fallou hontem com o Estevão de Oliveira, que

perguntou muito por ti, e diz que sentia tu cá não estivesses, pois havias de gostar

da modificação que o Governo se vio obrigado a fazer na ley sobre cereaes. Parece

que prohibe a entrada em quanto o nosso trigo não se vender por mais de 60 rs. o

quilo e quando se admittir, o direito será de 20 rs. As farinhas são prohibidas. Em

fim, o Estevão parecia contente, se foi engazopado, não sei; mas a verdade é que a

opinião publica pedia que se atendesse às reclamações dos lavradores. O Marianno

lá foi outra vez para Paris; negocios de certo o chamarão. Estamos à espera do Sr.

Patriarcha, que se tem demorado em Santarem, e não tem annunciado o dia da sua

chegada a Lisbôa. Lembra me que seja para fugir aos festejos. O Padre Hickey é

que cá está, mas eu ainda o não vi. Tive noticias d’elle pelo amigo Sette, que não

vem agora aqui todas as noites, para não deixar só a Irmãa, mas que vem muitas

vezes. O D. Egas e o Pessoa taobem aqui apparecem, e todos perguntão por ti,

assim como o Padre Barreiro, que todos os dias me tem vindo dizer missa. Parece

me que sempre irei para Bemfica no dia 8 de Julho, e o Antonio e os mais para

Subserra; o tempo com tudo está ainda máo, e não parece estarmos no verão, mas a

todos hade fazer bem a mudança d’ar. Eu ainda não tive animo de sahir. ADeos

meu querido Filho. O Antonio e a Maria mandão te recados, e os pequenos e eu

abraçamos te de longe. Parece me que faz hoje trez mezes que chegaste a Paris, e
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que a nossa Barbara e nós todos, tivemos tanto gosto em sabermos que tinhas

chegado bem. Tudo faz recordar o passado com saudades, mas seja feita a vontade

de Deos. ADeos recados ao Padre Brito. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 28 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Ainda hoje não vierão cartas, e estou dezejando bem têr noticias tuas.

Espero que tenhas passado sem novidade, mas quando se está longe, sempre se está

com mais ou menos cuidado. Aqui estamos bem, graças a Deos, e o teu João vae

hoje têr com o Padre Hickey a vêr se elle o pode preparar para a sua primeira

communhão pois a tua santa mulher dezejava que elle a fizesse este anno, e está

muito no cazo d’isso, porque tem muito propozito e sabe muito bem o que vae

fazer. Como o Padre Hickey não estava cá, não se tinha podido pensar n’isso, mas

agora voltou, e d’aqui até à ida para Subserra, ha tempo para o pequeno se preparar

para esse grande acto. Amanhã te direi o que se combinar. Hontem dizia te que

hoje contaria o que a Maria comprou para a tua colgadura para a Piedade. Foi um

cesto para guardar o seu trabalho, que ella dezejava, pois não tinha nenhum. Os

pequenos no dia 30 vão a Bemfica buscar a Maria Izabel, jantão depois todos aqui,

e à noite, a nurse vae pôr a Maria Izabel no collegio. Hoje ha uma grande

Procissão, que sahe de Jezus, e que ha muito tempo se não faz; a Viscondessa de

Villa Nova veio convidar para se ir vêr da sua caza, e os pequenos, como creanças,

tinhão vontade d’ir; mas eu, a dizer a verdade, achei que era melhor não se

mostrarem ainda nas janellas, e por tanto vão para os Inglezinhos assistir às

Vesperas. Elles são tão mansos e tão bons, que levarão isso optimamente, e não

fallarão mais na Procissão. Não sei se foi severidade de mais da minha parte, mas

eu sou assim, e como não me dei mal com isso, na educação dos filhos, continuo a

seguir o mesmo systhema com os netos.

Apezar de têr acabado o Convento da Estrella, continua-se a fazer lá a

festa ao Sagrado Coração de Jezus, e vae El Rey, o que muito estimo. O Convento

de Santa Martha foi dado à Irmandade dos Clerigos Pobres apezar da grande

opozição que fez a isso o Fernando Pedrozo, pois queria-o para as Irmãs das

Missões que estão em Carnide. Confesso que estimei immenso que fosse dado aos
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Clerigos Pobres, que tanto necessitão têr aonde se recolher no fim da sua laborioza

vida. ADeos meu querido Filho. Acceita recados do Antonio e da Maria, e abraços

dos teus filhos, e crê que sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 29 de Junho 1889

Meu querido Filho do Coração

Tive um grande gosto em receber a tua carta de 25 datada de Genebra, por

saber que tinhas chegado bem, e que te sentias bom, não te tendo feito falta as

douches, que não pudeste tomar desde a tua partida de Paris. Dou graças a Deos por

estas bôas noticias, e fazia tenção de responder longamente à tua carta, mas tendo cá

tido a tia Asseca desde que se acabou a Missa, está me parecendo que se demora, e

então escrevo a correr para que não fiques sem carta minha. Estou bem, assim como

todos os teus filhos, o Antonio e a Maria. Até ao dia 23 escrevi para a rue Legendre, a

25 escrevi para Genebra, e se o não fiz mais cedo, foi por não me teres dito de

antemão quando contavas partir de Paris. Amanhã são os annos da nossa Piedade, dia

de gosto, mas que muito renova as nossas saudades da nossa querida Barbara, e a pena

de estarmos longe de ti. Seja feita a vontade de Deos! Já hontem te disse os planos que

tinhamos, e continuamos na mesma ideia. ADeos meu querido Filho. Acceita da parte

do Antonio e Maria muitos recados, e abraços dos teus filhos. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Recados ao Padre Brito.



Lisbôa 1 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não recebi carta tua, mas veio um telegramma do Padre Brito dando

os parabens dos annos da Piedade, e dizendo estavas optimo, o que muito gosto nos

deu. Agora chega a tua carta de 27, que muito agradeço, assim como tudo que me

contas sobre a tua estada n’essa terra. Eu tive muita pena de não te escrever hontem

mas arranjarão-se as couzas de modo, que me não foi possivel fazelo. Tive muitas

contas que fazer de manhãa, depois veio a tia Ponte, dár os parabens, e o tempo foi

passando sem que eu pudesse escrever. A Maria é que deo noticias nossas, e por tanto

não terás ficado com cuidado. Os dias d’annos fazem-me agora muita impressão, e

saudade da Barbara, que infelizmente nunca mais os poderá festejar n’este mundo;

mas no outro de certo vela sobre os seus filhos, sobre ti, e sobre nós todos. Os teus

pequenos forão depois da Missa para Bemfica, lancharão lá, e pelas 4 horas voltarão

trazendo a Maria Izabel, e tendo pedido à tia Thereza licença para ella aqui ficar esta

noite, e assim passarem juntos o serão. Coitadinhos, elles são muito amigos uns dos

outros, e teus, nunca se esquecem de perguntar se ha noticias do Papa, e pedem me

sempre que te mande recados da sua parte. Jantarão aqui todos, e quem appareceo

taobem foi o Luiz Candido. A noite veio o Sette e o Dr. Egas. Os pequenos gostão

immenso do Sette, que sempre lhe está trazendo os seus prezentinhos. O Josezinho

antes d’hontem pedio-lhe o seu retrato, os outros logo disserão que taobem o querião,

e o Sette trouxe-o hontem para todos. O João lá vae todos os dias ao Corpo Santo ao

Sr. Padre Hickey, e está muito contente com a ideia de fazer a sua primeira

communhão. Não sei se te disse que a Rozalia tinha dado à Piedade um lindo relogio

d’ouro; eu dei-lhe a cadeia. Os Irmãos derão lhe bonecos, e bugigangas que ella

dezejava para as suas brincadeiras. Da tua parte dei-lhe um bonito cabaz para guardar

o seu trabalho. Parece-me que já t’o disse.

Aqui está hoje tudo no ar com a chegada do Sr. Patriarcha, querem fazer-lhe

uma recepção muito brilhante, e vae muita gente esperalo. Creio o Antonio irá

taobem. Ha Te Deum na Sé, indo Sua Excelencia revestir-se à Magdalena e depois em

Procissão até à Sé. Vae a Camara Municipal. Ha ordem para illuminar as Igrejas à
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noite, para se cantar em todas o Te Deum em algum dia d’esta semana. Finalmente o

Sr. Patriarcha tem mandado convites para se ir esta noite a São Vicente. Deos queira

que a popularidade de que Sua Eminencia parece gozar, seja para bem da religião. As

novenas e festas em honra do Sagrado Coração de Jezus forão o mais concorridas

possivel, e isso é uma consolação. Na nossa Freguezia fizerão se essas devoções com

o possivel esplendor, a Igreja estava muito bonita segundo me disserão. Tu é que tens

o merecimento de ella se têr acabado, e muitas vezes me lembra que talvez ainda sejas

tu quem faça a obra de a ultimar segundo o primitivo plano.

Voltando à tua carta de 27, parece me que não estás descontente com a tua

estada em Genebra, e então demora te por lá mais alguns dias. Vejo que as Igrejas

catholicas estão meias escondidas n’essa cidade, mas assim mesmo ha algumas, e eu

julguei que não havia já quazi nenhum culto catholico. A concorrencia da America

não é só ao preço dos cereaes que faz mal, mas à industria taobem. Com o andar do

tempo a America hade se povoar de tal modo, que talvez tudo quanto produzir lhe seja

percizo para si. Aqui temos agora uma questão muito seria com a Inglaterra por cauza

do caminho de ferro de Lourenço Marques, e do Governo Portuguez têr tomado posse

d’elle, e dissolvido a companhia. Receio houvesse ligeireza no modo de fazer as

couzas, posto que o Governo estivesse no seu direito de fazer o que fez. Eu como

tenho o maior amor a este cantinho em que nasci, peço a Deos tudo se arrange em

bem, e não se repita a vergonha do Charles George. ADeos meu querido Filho.

Recados dos teus pequenos, do Antonio e da Maria. Eu peço os para o Padre Brito e

sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 2 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Tive o gosto de receber a tua carta de 28 do passado e de saber que continuas

a passar bem. Estimo que tenhas feito as tuas excursões, pois esses passeios sempre

distrahem, e deixão mesmo depois recordações agradáveis. Tu não estás em

dispozição de te divertir nem mesmo n’isso queres pensar, mas admirar as belezas da

natureza, vêr os monumentos notaveis que fazem lembrar ou homens distinctos, ou

tempos em que havia muita fé, não é de certo uma injuria à memoria da tua santa

mulher, e pelo contrario, ella lá no Ceo, estima que tu tenhas essa distracção. É bem

natural que sintas não têr podido viajar com ella, mas não foi tua culpa, nem de

ninguem, arranjarão-se as cousas de modo, que não poderão sahir de Portugal.

A Maria achou muita graça a tu lembrares te do Pae por cauza dos taes

jazigos de asphalto, e do seu enthusiasmo pelas minas. Coitado, gastou n’isso bom

dinheiro. Tu dizes me que de certo te demoravas em Genebra até segunda feira 1 de

Julho. Sinto que não fiques mais algum tempo, e que não digas para onde vaes, pois

receio que esta carta já te não encontre ali. Eu desde o dia 25 de Junho até hoje, tenho

te escripto todos os dias para Genebra, menos no dia 30, que como hontem disse, não

me foi possivel fazelo. A Maria Izabel voltou hontem para Bemfica; achei-a muito

bôa, e ella e os Irmãos muito gozarão de estár uns com os outros. Graças a Deos estão

todos de saude, e o João muito contente com a esperança de fazer a sua primeira

communhão no sabbado 6 do corrente. Eu estou sem novidade, assim como o

Antonio, Maria e Thereza; e todos te mandão recados. O Luiz de Saldanha fez hontem

um dos seus exames, e sahio approvado. Vinha muito contente, coitado. Elle é muito

bom rapaz, e é-te muito grato e dedicado. Tenho gostado muito d’elle depois que o

conheço mais; não é nada metedisso e parece me têr muito bôas qualidades. O

systhema que seguiste com elle foi muito bom, e deves têr muita consolação com isso.

Logo que esteja formado, o Antonio hade fazer toda a deligencia para lhe alcançar um

bom lugar. ADeos meu querido Filho. Os teus pequenos querem muitos abraços para o

Papa, e o mesmo digo eu. Recados ao Padre Brito. ADeos abraço te e sou Mae e maior

amiga

Izabel



Lisbôa 3 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Remetto as cartas da Maria Izabel e do João, e não quero deixar de te dizer

eu taobem que estou sem novidade, graças a Deos e que muito tenho gostado de têr cá

os queridos netos, que se vão hoje embora. Chega a Maria que os vem buscar. Abraço

te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 4 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebemos hontem o telegramma do Padre Brito datado de Berna e dizendo

têr chegado bem a essa cidade. Hoje recebi a tua carta de 30, e outra da mesma data

para a Piedade, que ficou muito contente, e que muito agradece tanto a carta como a

estampinha, mas não pôde responder porque estava a sahir para Bemfica. Eu já te

mandei dizer que o João fazia a sua primeira communhão no sabbado 6 e foi passar o

dia d’hoje e de amanhã em Bemfica, para as Irmãas lhe fazerem lá fazer o retiro. Elle

está o mais bem disposto possivel, e o Padre Hickey está admirado da sua intelligencia

e juizo. Em quanto a bondade, não se passa d’ali, o seu gosto é vêr os manos

contentes, e por sua vontade dá-lhes tudo quanto tem. O outro dia queria repartir o seu

dinheiro por todos, coitadinhos, por saber que elle tinha mais do que os outros. Tem

muitas couzas da Maria Izabel, que continua sendo uma santa pequena. Os outros

taobem são muito bons, mas são mais creanças. Como não sei para onde vaes depois

de Berna, tenho medo que esta carta te não chegue à mão, e por isso não escrevo mais.

Acceita mil recados dos teus filhos e do Antonio e da Maria. Peço os dês da minha

parte ao Padre Brito. ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 5 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hoje não tivemos carta tua, mas não quero deixar de te dár noticias minhas,

ainda que escreva pouco, na duvida se esta carta te chegará à mão. Mando a poste

restante em Lucerna, pois imagino que já não estarás em Berna. Gostei muito dos

detalhes que me dás na tua carta de 30 sobre a tua viagem, e entendi os teus dezenhos

sobre o tal systhema novo de caminhos de ferro. O João sempre faz amanhã a sua

primeira communhão em Bemfica, o Padre Hickey vae lá dizer-lhe a Missa. D’aqui

vão os pequenos que estão muito influidos com a festa, e lá irão todos, assim como o

Antonio e a Maria. Que saudades da tua bôa mulher e de ti taobem; mas seja feita a

vontade de Deos! A Maria da Piedade escreveo-te hoje, e taobem lhe disse mandasse a

carta para Lucerna. A ley dos cereaes passou hontem, devido ao Antonio que prestou

um bom serviço. O Estêvão e José Maria dos Santos estavão muito contentes, e hoje a

Epoca elogia o Antonio, Deos queira os pobres lavradores possão respirar um pouco.

ADeos meu querido Filho, não escrevo mais na duvida se esta carta te chegará à mão.

O Antonio e a Maria mandão te muitos recados e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

A Maria mandou bilhetes teus às Senhoras Castellos. Muitos recados ao

Padre Brito.



Lisbôa 6 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Espero que tenhas recebido a minha carta do dia 1.º em que te dizia que o

nosso João fazia hoje a sua primeira communhão, para que de longe te podesses unir a

esse grande acto, e abençoalo de longe, assim como de certo a sua bôa Mae o

abençoou do Ceo. Forão os irmãos, as bonnes, o Antonio e a Maria, e esteve uma festa

muito devota e bonita, e muito socegadinha, pois grandes espalhafatos acho que até

fazem perder a devoção. O João estava muito penetrado e recolhido; a Thereza e a

Maria Izabel gostarão immenso de o lá ter em n’esta occazião. Ainda lá passa o dia

d’hoje, mas vem à noite para caza, e no dia 8 vão todos cinco para Subserra com o

Antonio e a Maria. Recebi a tua carta de 2 que muito agradeço, e de que muito gostei,

por tudo quanto n’ella me contas. As taes jornadas fazem se hoje com mais facilidade,

do que antigamente, por isso vae tanta gente à expozição, mas ainda não está resolvido

o problema se para a civilização, moralidade, e bem estár dos povos se ganha muito

com tantos caminhos de ferro, e tantas expozições. O tempo o mostrará.

Os passeios de bote no Lago de Genebra é que são muito perigozos, e se

tornares a ir a essa cidade, espero que te sirvas dos Vapores, e não dos taes

barquinhos.

O Antonio agradece os parabens que lhe mandas pelo dia 8. Elle tem-se

occupado muito dos teus negocios, e quêr que te diga, que está tudo em bom

andamento. Tem vindo de Castello Branco 900.000 rs. de venda de generos; recebeo

taobem o dinheiro da cortiça, e algumas rendas que o Cutileiro lhe mandou (mas não

as grandes que acho se vencem no fim de Julho e Agosto) e com isso tem feito face às

despezas, tanto que até tem pago os legados da Barbara aos creados, e creadas, e nada

deves. As bonnes é que ainda nada deu, mas taobem não é couza de pressa. A vista

d’isto podes estár socegado. Logo fallo à Maria nas lembranças que tu queres os

pequenos deem ao Antonio. Ella comprou para dár da tua parte hoje ao João, um

painelinho muito bonito, com São João e o Menino Jezus. Vejo que o tal

estabelecimento de Divonne les Bains é uma couza magnifica, e que está muito bem

arranjado. Estimo que o fosses vêr, pois aqui taobem temos agoas termaes magnificas,
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mas infelizmente mal approveitadas. Esteve um engenheiro a arranjar as Agoas Santas

ao pé das Caldas, que fez com que as aguas não corressem nas tinas, pois colocou

estas mais altas do que as nascentes. Agora o Governo mandou para lá o Rodrigo

Cantagallo, que dizem arranjou tudo muito bem em Felgueiras, e que se espera faça o

mesmo nas Agoas Santas, mas a primeira couza é desmanchar o que o outro homem

fez, por tanto foi dinheiro deitado à rua. O Antonio mandou te hontem pelo correio a

Epoca que trata a approvação da nova ley sobre cereaes, que parece sêr muito mais

vantajoza, do que os outros projectos apprezentados, de maneira que parece que os

lavradores estão contentes, e esperançados. ADeos meu querido Filho. Acceita

recados de teus Irmãos, e abraços dos teus filhos. A Piedade escreveo-te hontem,

espero recebesses a sua carta. Recados ao Padre Brito, e crê me do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 8 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Não tive hontem carta tua, e hoje por em quanto ainda não veio nenhuma,

mas não quero deixar de te escrever para te dizer que estamos todos sem novidade, e

que logo vou para Bemfica, e os teus pequenos vão com os tios para Subserra. Vae

taobem a Maria Izabel. Faz me muita impressão este desbarate de caza, e tenho as

maiores saudades da nossa querida Barbara e tuas.

Recebo agora a tua carta do dia 4 escripta de Berne, que muito estimei, e na

qual me contas o que tens visto, e que muito me interessa.

Sinto não poder responder a ella mais longamente, mas no meio da azafama

dos meus arranjos, falta me o tempo para escrever. Amanhã o farei, e entre tanto

acceita muitos abraços dos pequenos, que todos derão uma lembrança ao Antonio e

seja nos parabem o dia d’hoje. O teu João está muito bom em todo o sentido, e muito

contente por ter feito a sua primeira communhão. Dá recados meus ao Padre Brito e

acceita os do Antonio e da Maria. ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou do

Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Lisbôa 9 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Como te dizia hontem que vinha para Bemfica, não quero deixar de te dár

hoje noticias minhas, e de te dizer que aqui cheguei muito bem, não me cansando nada

a carroagem. Já soube taobem que toda a nossa gente chegou bem a Subserra, pois a

Maria escreveo me um postal hontem à noite dizendo “Chegamos muito bem. Optimo

tempo. As creanças jantarão bem”. Espero pois que esta mudança d’ar faça bem a

todos. Eu tenho estado muito impressionada, com as recordações de tempos passados,

que aqui são tão vivas e tão saudozas. Vejo a nossa bôa Barbara em todos os pouzos

que ella aqui tinha; e parece me que a estou vendo partir para Calhariz no dia seguinte

à minha chegada. Seja feita a vontade de Deos, é só o que podemos dizer! A Thereza

está bem e manda te muitos recados, gosta muito de lêr as tuas cartas, e está à espera

do regulamento do tal collegio que tu pediste para ella. Não tenho hoje tempo para

escrever mais, pois tenho tido arranjos que fazer. Recados meus ao Padre Brito.

ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 11 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem duas cartas tuas datadas de Berne do dia 6, que muito

agradeço, e que muito gosto me derão, pois por todos os detalhes que me dás sobre a

tua viagem, vejo que estás em bôa dispozição, e que te interessa tudo que tens visto.

Os costumes da Suissa são bem differentes dos dos francezes, ha ali mais amor de

patria, mais apego aos antigos uzos e costumes, e os catholicos tem crenças firmes.

Achei graça ao que me contas do tal cocheiro, e espero que o tal Chanceler de ferro

deixe a Suissa em paz. A julgar pelo jornaes, esse negocio está em bom andamento de

se arranjar.

Bem creio que tudo quanto vês te avive a saudade da Barbara, e a pena de

ella não têr ido viajar; mas não foi culpa de ninguem. Ella começou logo a têr filhos, e

nem era prudente ir viajar de esperanças, nem podia depois deixar os filhos, por tanto

não se arranjarão as couzas de modo que ella podesse sahir de Portugal. Seja sempre

feita a vontade de Deos, é o que devemos sempre dizer, acabando por lhe pedir

rezignação e paciencia. Tive hoje muito bôas noticias de Subserra, estão todos bons.

Os pequenos já começarão com as suas lições, e já derão um passeio em burrinhos de

que muito gostarão. O Antonio vem a Lisbôa para a semana, e não tem soffrido

d’asthma, graças a Deos. Eu taobem estou sem novidade, e a Thereza bôa. Hontem

disse-me a Maria do Carmo, do José Alva, e que tem uma Irmãa da Mae freira no

Convento de Oiseaux em Paris, que tu tinhas ido assistir a uma tomada d’habito, e a

uma primeira communhão na Igreja d’esse estabelecimento tendo o Padre Brito ido

confessar uma das pequenas que lá está, que se chama Guimaraes, e que é portugueza.

A Irmã da Laura teve muita pena de não te fallar, mas diz a Maria do Carmo que só

depois de tu sahires é que soube quem tu eras. Eu com isto fiquei taobem com

curiozidade de saber quem é a tal menina Guimaraes.

Li no Univers uma linda descripção do dia do Corpo de Deos em Fribourg, e

fiquei com pena que tu não o tivesses lá passado, pois faz consolação vêr uma Cidade

toda inteira festejar assim uma festa religiosa. Em Lucerna taobem hasde têr achado
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uma povoação muito religioza. Para lá dirijo ainda esta carta, pois tu na tua ultima não

me dizes o plano da viagem que contavas seguir.

ADeos meu querido Filho. Acceita muitos recados da Thereza e ambas nós

os pedimos para o Padre Brito, de quem nos confessamos, cada dia mais obrigadas,

pois elle tem sido para ti o melhor dos amigos e a sua dedicação e amizade, não se

pode exceder. ADeos abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 12 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

O Joaquim trouxe-me hontem a tua carta de 7 escripta ainda de Berne, e na

qual não fallas nada na ida para Lucerna, mas como no dia 8 estavas n’essa cidade, e

não sei para onde irias depois, continuo até o saber, a dirigir para ali as minhas

cartas. Contas na tua carta de 7 couzas interessantes, mas algumas muito me

admirarão, como por exemplo têr vindo licença de Roma para que no templo dos

protestantes francezes, os Padres catholicos podessem dizer missa, e elles

celebrarem ás 6, 8 e 12 horas, havendo ás 10 officios protestantes. É uma misturada

que não julguei nunca fosse permittida; assim como taobem não entendo que dessem

a preferencia aos protestantes francezes, sobre os protestantes Suissos. O Padre Brito

me explicará isto quando vier, e tu taobem me contarás o que souberes a esse

respeito. Dos taes concertos nas Igrejas, nada gosto, e acho que quem vae a elles não

é por devoção. A nova palavra e as novas armas é que são descobertas terriveis para

a pobre humanidade, e muito bem fazem os Suissos de guardar o segredo, mas

guardem-se de algum judeo, pois de certo ha muitos que estão anciozos por

especular com isso. Espero ainda que se possa evitar a guerra, que seria uma grande

calamidade, e parece me que o Bismark não a dezeja, mas os francezes estão sempre

sonhando n’uma desforra, que eu espero elles nunca possão obter, pois cada dia

estão chamando mais castigos de Deos sobre a sua nação. As orgias que se fazem na

tal expozição, provão bem o que é hoje o governo francez e o estado de

desmoralização d’aquelle povo, apezar de têr um bom clero, e de haver lá muita

gente bôa. O bispo de Marseille fez uma circular a todo o seu clero pedindo lhe e

admoestando-o a que não fosse à expozição; dizia que não era sitio em que podesse

apparecer uma batina. Mas esses mesmo divertimentos chamarão muita gente, e

infelizmente muitos portuguezes lá tem ido, gastar o que tem, e o que não tem.

ADeos meu querido Filho. As noticias de Subserra são bôas, graças a Deos. Eu e a
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Thereza taobem estamos sem novidade. Ambas mandamos muitos recados ao Padre

Brito e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

O que contas da barateza d’essa terra faz vir agoa á boca, pois aqui tudo

encarece.



Bemfica 14 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Quando me chegou hontem a tua carta de 8, já não erão horas de correio, por

isso não te escrevi para t’a agradecer, o que agora faço, dizendo te que me deo muito

gosto, pois me pareceo que a escrevias em bôa dispozição. Até vinha com muito

melhor lettra e por isso a li mais facilmente e gozei mais do que me contavas.

Agradeço muito os parabens do dia 8, e já contava que não havias de deixar de pensar

em nós todos n’esse dia, assim como todos pensamos em ti, e com muita saudade.

Infelizmente falta no nosso rancho, tão unido, a Barbara, mas seja feita a Divina

vontade de Deos. N’esse mesmo dia morreo em Sancerre, Mr. De Bardonnet, coitado,

vi a noticia no Univers. Todos temos desgostos n’este mundo.

O que me contas sobre o culto na tal Igreja protestante franceza, muito me

admira; não imaginava que pudesse haver essa misturada de cultos; os protestantes

francezes, não são só protestantes, são livres pensadores e atheos, e a prova d’isso está

no tal sermão, em que o tal figurão, que se intitula padre, acconselha a que se acceitem

com gosto, com enthusiasmo, todos os divertimentos e distracções que a Providencia

nos apprezenta. Não será elle de certo, quem se offereça para ir tratar dos leprozos na

Oceania, e a ir supprir o Padre Damien. Os taes concertos nas Igrejas taobem não

edificão, mas o que tu contas da simplicidade da vida na Suissa, da falta de luxo em

todas as classes, do Presidente ir para a repartição as 7 horas da manhã, voltar a caza

ao meio dia, e depois continuar a trabalhar na Secretaria, até ella se fechar, isso

enthusiasma me, e quem déra que aqui se seguisse esse exemplo; mas os nossos

homens de Estado tem outras couzas em que pensar. O Marianno de Carvalho vae

agora morar para o primeiro andar da caza grande da rua Formoza do Marquez de

Pombal, fica pois vizinho do Visconde d’Asseca, e da tia Asseca. Tenho bôas noticias

dos teus filhos e Irmãos, e aqui não ha novidade. A Thereza manda te muitos recados,

e eu e ella os pedimos para o Padre Brito. Tenho muitas cartas a que responder, por

isso não posso escrever mais. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 15 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Tive hontem o gosto de receber a tua carta de 14 escripta de Interlaken, que

muito agradeço e estimei, pois contas muitas couzas ineteressantes. Estimo immenso

que fosses à Suissa, é um paiz sui generis differente do resto da Europa, e que ainda

não entrou n’esta roda viva de divertimentos e distracções em que todas as nações

parecem querer viver agora. Ainda não está resolvido o problema se estes caminhos

de ferro, e estas facilidades de transporte, fazem bem ou mal a civilização, e por

tanto à moralidade, que por mais que digão, está intimamente ligada com ella. A

vista ao longe do Jung Fran dizem faz muito bom effeito. O que é celebre é haver

tanta gente que soffre de dentes; pois não são cauzadas por golodices, pois essa

gente é bem sobria. O que vejo é que na Suissa se viaja de todos os modos; de

caminho de ferro, de dilligencia, de carroagem, a cavallo, a pé, de vapor e de barco.

Naturalmente arranjão o que é mais comodo e mais barato, e não fazem como aqui,

que o que querem é gastar, e gastar muito, e sem isso julgão nada se faz de bom. O

systhema de vida, taobem é ali bem differente, almoça se cedo, janta se cedo, e cea

se. Era como se fazia antigamente em Portugal, excepto em algumas cazas nobres,

como por exemplo a da Annunciada, em que todos se deitavão tardissimo, e por

consequencia levantavão taobem muito tarde. Eu vim mudar esse costume, que

achava máo para tudo, para a saude e para a bolsa, e felizmente consegui que os

meus filhos tivessem n’esse ponto os mesmo gostos que eu. Em uma das tuas

excursões, deste lugar na carroagem a um pobre homem que ia a pé muito cansado, e

que de certo te agradeceo muito a tua caridade. Acho que a Barbara lá no Ceo hade

ter gostado d’isto. Em Subserra estão sem novidade, graças a Deos. O Antonio veio

hoje a Lisbôa, espero-o aqui logo, e acho que só volta para a Quinta amanhã. Eu

estou bem, assim como a Thereza que te manda muitos recados. O Luiz de Saldanha

sahio se muito bem do exame que fez, que não sei sobre que versava. Elle é muito

bom rapaz, gosto muito d’elle. Tenho hoje tido muitas cartas a que responder, por
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isso não posso escrever mais. Recados ao Padre Brito. O Padre João tem estado

muito mal, coitado. Os Marquezes ainda estão nas Caldas. ADeos meu querido

Filho. Abraço te e sou

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 16 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem recebi a tua carta de Lucerna do dia 11, aonde tinhas chegado bem,

graças a Deos. Com effeito a tal tinta pegava como gomma, custou me a separar as

folhas umas das outras, e quando a recebi, julguei que tinha dentro um bocado de

papelão. Felizmente fiz a opperação, sem rasgar as folhas, e pude lêr tudo quanto

escreveste. Ao principio fallas nos teus negocios, e por isso vou mandar a carta ao

Antonio para elle vêr o que tu dizes. Elle veio hontem a Lisbôa, e esteve aqui á

tardinha passando comigo um bocado do serão, mas não chegou a lêr a tua carta,

dizendo-lhe eu pelo alto o que tu dizias. Elle concorda inteiramente em que  a partilha

seja o mais favoravel aos teus filhos que é possivel. Em quanto ao jornal a Epoca, o

Julio acho que tem tido todo o cuidado em conservar a collecção completa, assim

como dos outros jornaes de que és assignante, mas vou lhe mandar perguntar por isso,

e se faltar algum numero, será facil prehenche lo, com os que há lá em caza. O

Antonio estava bem hontem, e disse me que a Maria Izabel tem ganho com a ida para

Subserra, e está com muito melhor parecer. Toce não tem nenhuma. A Tété esteve um

pouco constipada, mas já estava bem, e até me escreveo hontem, coitadinha. O

Josezinho começou a querer a ensinar a rezar a um pequeno pobre, como fazia a Maria

Izabel, mas depois envergonhou se, coitado, e não teve animo de continuar. Elles são

todos muito bons, tem muito bôa indole, e são muito obedientes. O seu defeito, é

serem pouco cuidadozos nas suas couzas, como sabem, e estragarem muito os livros e

os bonitos. É culpa das duas estrangeiras, que são ellas mesmas muito desarranjadas,

coitadas. Mas esse defeito hade se emendar, e elles no todo são optimos, o que é uma

grande consolação para ti, e para nós todos. Ainda mando esta para Lucerna, pois não

me dizes quanto tempo contas demorar te ahi. Vejo que continuas a achar esse paiz

muito bonito, e interessante pelos habitos que a sua população conserva. O tal

portuguez, Pires, em quem me fallaste é filho de um Pires que era muito amigo do

Marquez de Fronteira velho, e que ainda frequenta muito a caza dos actuaes

Marquezes. O filho cazou e acho que está ahi em alguma comissão. ADeos meu
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querido Filho. Acceita recados da Thereza e dá os meus ao Padre Brito. Do Padre

Doutor nada digo, porque foi a Ourem. ADeos abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

O cunhado do Garrett ainda vive, mas está muito mal, e quer ceder no filho o

seu emprego. O Antonio já pedio isso ao Ministro, mas não sei se é couza muito facil

de conseguir.



Bemfica 17 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de Lucerna do dia 12 que agradeço e na qual

commemoravas as setes semanas que se contavão já depois da morte da nossa bôa

Barbara. Depois de amanhã contar se hão oito, e a saudade é sempre a mesma, mas

como tu dizes, e eu repito, seja feita a vontade de Deos. Elle tudo regula e tudo manda

para nosso bem, e não estejamos nós a querer deitar as culpas aos homens, pois nem

uma folha cahe sem o seu consentimento. Foi de certo uma provação para a Barbara e

para ti não estarem ao pé um do outro no momento em que Deos a chamou a Si, mas

não foi culpa de ninguem, tu andavas tão adoentado, sem poder dormir, nem comer, e

a Barbara era a primeira a dezejar que tu sahisses d’aqui, a vêr se a mudança d’ar te

faria bem. Nem ella, nem nós suppunhamos que tão pouco tempo depois iria para o

Ceo, pois tinha resistido tanto aquella terrivel doença, que esperavamos que ella

viveria mais algum tempo. Nosso Senhor não quiz! Rezignemos com paciencia, e ella

lá no Ceo de certo se alegra, em saber que a viagem te fez bem; que te passarão as

insomnias e o fastio, e que estás bom. Esperemos que estejão passadas as crueis

provações que Deos nos tem mandado, e que tu possas vir depressa gozar da

companhia dos teus filhos e de nós todos. De Subserra terás noticias directamente. Eu

não t’as posso dár hoje, porque o correio de manhã não me trouxe carta. Espero venha

de tarde, mas já não são horas de escrever.

Li com interesse tudo que me contas na tua carta. O tal Padre com a custodia

na mão em quanto se canta o Tantum Ergo, dando a benção ao Genitoris, e encerrando

logo Nosso Senhor muito me admirou, mas contando isto diante da Maria do Carmo,

ella disse me que tinha ideia de isso se fazer às vezes em São Luiz.

Em quanto as lavandarias, vê se podes têr um dezenho, ou plano d’ellas, pois

é uma couza que a Thereza ainda tem que arranjar aqui, quando estiver mais

endinheirada.

O tal Leão feito no rochedo, foi couza que sempre dezejei vêr, e quem devia

têr levantado esse monumento, era Luiz 18 ou Carlos X, pois os pobres Suissos

sacrificarão as suas vidas em defeza da monarchia franceza. Fica muito bem aos
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Suissos terem se lembrado dos seus infelizes compatriotas, mas não caião na tolice de

se sacrificar outra vez pela França.

ADeos meu querido Filho. Acceita muitos recados da Thereza, e

cumprimentos da Madre Vigaria. O Padre Doutor ainda está auzente, e o Padre João

continua muito mal, coitado. Recados ao Padre Brito. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 18 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 13 de Lucerna, em que já acuzas a recepção da

minha carta de 9, escripta já de Bemfica. Não tem duvida que as impressões que aqui

achei, e que senti, forão muito tristes e saudozas, mas não ha remedio senão têr

paciencia para o que Deos manda, e no meio da nossa afflicção, agradecer-Lhe a

saude dos pequenos, e as tuas melhoras, assim como permittir que o Antonio e a

Maria se possão occupar tanto dos teus filhos, e dos seus negocios, sem haver attritos

nem complicações. Em Subserra não está ninguem este anno, só o Egas Moniz é que

lá foi passar o dia Domingo passado, mas voltou para Lisbôa na segunda feira. As

Almeidas não vão lá este anno, estão em Palma, e passado 15 d’Agosto vão a Paris.

Os Almeidas, antigos pupilos do Antonio, taobem lá não poem o seu pé este anno, vão

com a tia Asseca para Cascaes; em fim pelo lado de hospedes e de companhias podes

estár descansado, e a Barbara lá no Ceo vela por todos.

Dizes me na tua carta que tem feito ahi, immenso calor, o que não é nada

agradavel. Aqui pelo contrario, temos tido umas taes ventaneiras, que chega às vezes a

fazer frio. Hoje está o tempo mais socegado, mas encoberto, e por tanto não faz calor.

Estamos todos bem de  saude, e tive hoje bôas noticias de Subserra. Os pequenos

tinhão dado um passeio na serra com a tia Maria, de que muito tinhão gostado, pois

contou lhes muita couza, sobre os sitios que se avistavão, etc. Parece que a Fraüllein

lhes disse que Lourenço Marques já era dos Inglezes, e diz me a Maria que se não

imagina a explozão de patriotismo dos teus filhos e filhas, o João até chorou. Por fim

a Maria teve de intervir, de dizer que a noticia não era verdadeira, que os Inglezes

tinhão tido que ceder, e que Lourenço Marques, era, e ficaria sendo sempre terra

pertencente a Portugal. Gostei muito de saber que os meus netinhos tinhão tanto a

peito a honra e os interesses d’este cantinho do mundo em que nascerão, e que por fim

de contas, é muito melhor que muitos outros. Vem nos jornaes a nomeação da

comissão que deve fazer o regulamento para a nova ley dos cereaes, o Antonio é o

Prezidente e membros todos os lavradores que tem tomado a peito os interesses da
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agricultura. Deos queira consigão o que dezejão. A tua carta era muito interessante e

conta muita couza, mas não posso responder a ella como dezejaria, pois tenho tido

muito que escrever, e estou cansada. Recados ao Padre Brito, e acceita os da Thereza.

ADeos meu querido Filho. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 19 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não tive carta tua, devido talvez à tua partida de Lucerna para Bâle,

mas não quero deixar de te escrever, para que não fiques sem noticias minhas, e

graças a Deos, que te posso dizer que aqui não ha novidade. De Subserra taobem tive

bôas novas; a Maria Izabel está bem, e a Tété deitou sangue pelo nariz, mas isso é

couza que lhe acontece muitas vezes, e não é de cuidado. Eu tinha muito esse achaque

em pequena, e o que dezejo é que os meus netos tenhão tão bôa saude como eu tive,

pois a primeira vez na minha vida que fiquei de cama, foi quando nasceo o Antonio. O

Antonio leo a tua carta a respeito dos teus negocios, da caza dada ao tal Vigario, das

Acções de Felgueiras, etc., e de tudo tomou nota. Elle vem amanhã a Lisbôa, por

cauza da tal commissão sobre o regulamento para a ley dos cereaes, mas volta á noite

para Subserra. Deos queira que os lavradores saião do apuro em que tem estado. As

vinhas é que parece estão perdidas, por quazi toda a parte, alem de phyloxera apparece

agora uma outra doença; disse hoje o Dr. Russell que os Padre Inglezinhos tem

perdido immenso na Luz e na outra banda. É uma grande desgraça, e castigo de Nosso

Senhor pelo trabalho ao Domingo, e pela impiedade que ha. Deos nos acuda! E hoje

sexta feira, dia triste para nós, em que se completão oito semanas depois da morte da

tua bôa mulher. Cá tive missa pela sua alma, e imagino que tu taobem a ouvirias pela

mesma tenção. Arranjarão se as couzas muito bem durante a auzencia do Padre

Doutor e todos os dias temos tido Missa. A Thereza manda te muitos recados. Ella

está bôa, graças a Deos, mas sempre com muito que fazer. Esquecia-me dizer-te que a

nurse teve uma das suas macacoas, mas estava já muito melhor. ADeos meu querido

Filho. Tenho bastante que escrever, por isso acabo, abraçando te de longe e dizendo te

que sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Recados ao Padre Brito, meus e da Thereza.



Bemfica 20 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem taobem não tive carta tua, e estava com cuidado por me faltarem as

tuas noticias desde o dia 13 quando o Antonio me mandou o telegramma do Padre

Brito do dia 18 de Bâle em que diz estarem bons. Fiquei pois socegada, e vejo que a

falta de cartas é devida á viagem e mudança de sitio. Tenho receio que as minhas te

cheguem taobem com atrazo, pois até hontem, as fui mandando para Lucerna poste

restante. Hoje remetto esta para Bâle. Estou sem novidade, graças a Deos, e em

Subserra estão bem. A Tété ainda deitou hontem um pouco de sangue pelo nariz, mas

estava bem, e tinhão ido todos passear em burrinhos, couza de que muito gostão. O

Antonio tinha vindo a Lisbôa por cauza da tal comissão do regulamento para os

cereaes, mas não chegou a cá vir, e não sei o que se passou. Veremos se se consegue

alguma couza. Entre tanto os centros agricolas, parece quererem mecher se, para as

eleições, e levar à Camara candidatos seus. Se o conseguirem, será uma grande

fortuna. Mas estes senhores muito gostão de gastar. Hontem vinha nos jornaes que o

Beirão tinha nomeado uma comissão, que se reunia no Ministerio da Justiça, para

colleccionar e traduzir as leys estrangeiras!! Que couza tão necessaria e urgente! Por

outro lado foi nomeado outro figurão para percorrer a Europa, e ir até à Syria comprar

cavallos arabes, para a nova coudolaria ao pé de Coimbra. Por que preços ficarão os

taes bichos? Só uma couza tem tido estes senhores de bom, e é não se quererem

envolver em questões religiozas, pois já se não falla nem em Jesuitas, nem em

Congregações, graças a Deos.

A Thereza recebeo a tua carta de 15, mas estava a sahir para ir a Santa

Joanna, assistir aos exames das pequenas e distribuir-lhes os seus pergaminhos, por

isso não te pode responder hoje, e me encarrega de te dizer que amanhã o fará,

agradecendo a tua carta, de que muito gostou. Tu contas muita couza interessante e eu

fico gostando d’esse paiz, ainda mais do que gostava. ADeos meu querido Filho, peço

te recados para o Padre Brito e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 22 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não te escrevi, pois sabia que a Maria o fazia de Subserra, e assim tu

tinhas noticias de todos; mas hoje venho agradecer a tua carta de 16 recebida antes

d’hontem á tarde, e que muito gosto me deo, pois parecias estár bem de saude, e

continuavas a contar o que vias e observavas, n’esse tão interessante paiz. O João

mandou me para eu lêr a carta que tu lhe escreveste por occazião da sua primeira,

carta muito bôa, com muito bons conselhos, e que eu lhe restitui hontem, dizendo-lhe

que a guardasse e conservasse preciozamente toda a sua vida. Espero elle assim o fará,

e nunca se esquecerá dos bons conselhos que lhe dás. Elle e todos os Irmãos, são

muito bons coitadinhos, e nenhum incomodo dão aos tios. A nurse tem andado

adoentada, e acho que de uma rabugisse extraordinaria. Não me admira pois sei o que

a bôa Barbara lhe aturava, quando tinha qualquer couza, e a pachorra com que perdia

as noites para lhe dár os remedios, e fazer fomentações.

O Antonio creio que está hoje em Lisbôa. Veio para negocios, mas estas idas

por voltas não lhe fazem mal.

Vejo o que me contas em quanto à exactidão dos correios; mas fiquei

admirada de bastar só um sello de 25 para franquear as cartas, pois eu julguei que para

o estrangeiro erão necessarios dois ou um de 50, e sempre os tenho posto.

Em França está tudo na maior confuzão, e não se respeita nem o segredo das

cartas nem couza nenhuma. É uma nação que está muito desmoralizada. Não sou nada

boulangista, mas a perseguição que o Governo faz ao general e aos seus amigos, é

indigna. Essas e outras é que lhe tem dado força e algum prestigio, pois elles por si

nada valem. Aqui está isto mais socegado desde que se fecharão as Cortes, e parece

que com a tal ley sobre cereaes, se ganhará alguma couza. Soube hontem uma couza

que me deo gosto. O Bispo de Macáo, e acho que o Governo, pedirão aos Jesuitas

padres para essa colonia, e vão partir brevemente para lá o Padre Eloy e o Padre

Borges, que tanta consolação deu à nossa bôa Barbara. A traz d’estes, irão outros, e se

as nossas possessões ultramarinas tivessem missionarios portuguezes, nenhuma outra

nação se poderia apossar do que ainda temos, pois os portuguezes agradão muito mais
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aquellas povoações, do que os Inglezes, Francezes e Allemães. ADeos meu querido

filho. Recados ao Padre Brito. Tu dizes-me que elle tem sido incansavel na sua

dedicação. Como lhe poderemos nós nunca agradecer o grande favor que te fez, e a

todos nos? Deos lh’o pagará. Remetto esta para Bâle, pois supponho que em Zurich

não te demorarias. ADeos a Thereza manda te muitos recados e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Faz hoje um mez que morreo o pobre Dr. Freitas, coitado. Tive missa pela

sua alma.



Bemfica 23 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 18 escripta de Bâle, e por ella vejo que passaste

um dia em Zurich, e que n’essa cidade é que existe a melhor estação dos caminhos de

ferro da Suissa, sendo o paiz muito bonito; assim como o dos oradores de Zug. Em

Zurich vae haver para o mez que vem o grande Congresso anti escavista, (não sei se se

deve escrever assim) em que tomarão parte Mgr. Mermillot, e o Cardeal Lavigeise.

Tenho pena não coincida com a tua estada n’essa terra, pois hade sêr interessante. O

Diario de Noticias reclama que Portugal se faça ahi representar. Quem mandarão?

Temo sempre d’estas escolhas, pois ha sempre muitos pretendentes e pessoas a quem

os Ministros dezejão obzequiar.

Tu não achaste carta minha em Bâle, eu até ao dia 19, escrevi sempre para

Lucerne, poste restante, e depois tenho dirigido as minhas cartas para Bâle. O Antonio

esteve hontem em Lisbôa e cá me veio vêr e trazer noticias dos teus filhos, que estão

muito bons, em todo o sentido. A nurse é que ainda se dá por doente apezar do Dr.

Clemente dizer que a dá por bôa; mas ella é muito maricas. A Maria fez vêr todos os

pequenos pelo medico, e elle achou, que todos percizavão ar do mar, uns para

tomarem taobem banhos, outros para respirar ar salgado, que é uma couza que

fortifica. O Dr. Clemente indicou a praia de São Martinho como sendo a melhor que

elle conhece, e como é sitio pouco à moda, e muito socegado, o Antonio mandou lá o

Guilherme tomar informações sobre as cazas, e achou uma muito bôa, com tudo

quanto é necessario, menos roupa, grande bastante para caberem todos, tu e a Maria, e

isto por 30 Libras por dois mezes. O Antonio achou muito barato e mandou a segurar,

pois os pequenos percizão forteficar-se e a Maria Joaquina não vae para praia

nenhuma este anno, por tanto não se pode contar com ella para têr lá os rapazes. Alem

d’isso a Maria perciza taobem banhos, que não tem tomado ha uns poucos de annos, e

assim combinasse tudo. O Antonio fica em Subserra mas fará repetidas vizitas, o que

agora com os caminhos de ferro é couza facil. Espero que este plano te não desagrade.

O Luiz de Saldanha acabou os exames, e tem estado estes dias em Subserra, comprou

em segunda mão uma machina photographica, e tem tirado os retratos dos pequenos
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todos. Elle deo muito boa conta de si, é muito grato e muito bom rapaz. É sem duvida

a joia da famillia.

Vejo que ouviste parte de uma prelecção sobre physica feita pelo professor

Weber, e que querias assistir a outra, não sei sobre que, pois não pude lêr o que

escreveste, mas que por condescendencia cedeste do teu dezejo, e fizeste bem, pois

n’este mundo é percizo sugeitar-se muitas vezes à vontade dos outros.

Amanhã faz dois mezes que a nossa Barbara foi para o Ceo. Tenho missa

pela sua alma, mas as saudades não diminuem com o tempo, antes parecem

augmentar. ADeos meu querido Filho. Acceita recados da Thereza, ambas os pedimos

para o Padre Brito e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 24 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Começo por fazer menção d’este triste dia 24, que renova as saudades, e a

afflicção, do que se passou ha dois mezes. Digamos sempre, seja feita a vontade de

Deos, e Elle pela Sua infinita mizericordia nos dê a conformidade e rezignação de que

carecemos. Temos taobem muito que lhe agradecer pelas tuas melhoras, e pela saude

de todo o teu ranchinho, de quem tive hoje bôas noticias por uma carta da Maria de

hontem. O Antonio creio está em Lisbôa, mas supponho volta à tarde para Subserra.

Recebi hontem a tua carta de 19 de Bâle, no fim da qual dizes que o Padre

Brito julga, que hontem, ou hoje, estarião de volta em Paris, de maneira que estou sem

saber para onde dirigir esta, pois receio que mandando-a para Paris, poste restante,

não a mandes lá procurar. Veremos se vem algum telegrama. Se não vier continuo a

mandar para Bâle, poste restante. Acho-te razão não teres querido discutir com o

Padre Brito sobre o itinerario da viagem, mas por cauza da exactidão na

correspondencia, era bom saber uns seis dias de ante mão, para onde se dirigiam. Na

tua carta já me fallavas no atentado contra o Imperador do Brazil; acho muito celebre

não tenhão ainda vindo pormenores, e tomara que não fosse nenhum portuguez o

culpado de tal crime, mas se o fôr, espero seja punido com todo o rigor, e não

comecem a dizer que é um doido. Vi hontem no Univers que o Governo tinha

mandado a Grãa Cruz de Christo ao Cardeal Lavigerie pelos seus serviços para a

abolição da escravatura; e que para o tal Congresso que se vae proximamente reunir

na Suissa, os delegados de Portugal erão Henrique de Macedo, Carlos du Bocage, e

Padre Barroso. Este é muito bem escolhido, e de certo se não deixa levar pelo nariz,

pelos outros, em quem não tenho grande confiança. Aqui a comissão nomeada para

impedir nas possessões portuguezas a escravatura, que a ley prohibe ha muitos annos,

mas que talvez interesses particulares fação às escondidas, tem por Presidente o

Infante D. Afonso, Duque do Porto, e acho que isto lá fora, taobem fez sua bulha.

Sabes quantas medalhas d’ouro forão concedidas na Expozição aos nossos

azeites? Vinte, e aos Hespanhoes só quatro. Confesso que me tem feito immenso

gosto, pois já agora nasci portugueza, e portugueza heide morrer, pois a pobre nação
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não tem directamente culpa dos máos governos que temos tido. Veremos se nas

proximas eleições se vota em deputados de probidade, e independentes. Parece que os

centros agricolas, alguma couza trabalhão.

Na tua carta contas muitas couzas interessantes, e vê-se que os catholicos,

apezar de serem esbulhados das suas Igrejas, conseguem levantar outras muito bonitas

e ricas. Com os taes velhos catholicos francezes, não posso.

Em quanto á judiaria, com a riqueza que tem, não admira que construão

palacios, que tenhão mesmo bairros inteiros, mas o braço de Deos está sobre elles, e

talvez sejão as primeiras victimas na tal revolução social, que elles por odio aos

catholicos promovem por toda a parte. ADeos meu querido Filho. Acceita muitos

recados da Thereza. A Madre Vigaria sempre pergunta por ti. Eu peço recados para o

Padre Brito e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 25 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não tive carta tua, mas quando ia mandar a minha para o correio,

dirigida ainda para Bâle, recebi o teu telegramma, que o Antonio me mandou de

Lisbôa, e pelo qual soube, que tinhas hontem mesmo chegado a Paris, e pondo outro

sobrescripto na minha carta, mandei a para a rue Legendre. Agora espero com ancia

cartas, para têr mais noticias, mas graças a Deos, o telegramma diz optimo, e Nosso

Senhor hade permittir que assim continues. De Subserra tive bôas noticias mas o

Antonio não pôde cá vir hontem por cauza da tal comissão dos cereaes, que só se

juntou as 8 da noite, o que o obrigou a ficar na Annunciada, mas hoje as 8 horas da

manhã voltava para Subserra. Sabes que a nurse quêr ir a Inglaterra? Disse-o à Maria,

e que se não foi o anno passado, foi por cauza da doença da Barbara. A Fraüllein

taobem diz estár com cuidado na Mae, e querer ir vêla. Parece me que não ha nada

melhor a fazer, do que deixalas ir, pois entrando as pequenas para aqui no mez de

Outubro, é mao têr duas mestras, para os dois rapazinhos, tanto mais que ellas só

podem ensinar as linguas, e não o que os pequenos agora percizão mais apprender. Se

se achasse um preceptor, talvez fosse o que mais conviesse. A Barbara contava que as

duas bonnes sahissem, e por isso as contemplou tanto no seu testamento. Pensar em

collegios para os dois pequenos não é possivel, pois elles são delicadinhos e percizão

fortificar-se, alem d’isso tu percizas têlos ao pé de ti, para te fazerem companhia e

enterterem. Mas ha tempo para tomar uma resolução. Recebo agora a tua carta de 21

de Bâle, mas nem mesmo tenho tempo de a lêr, antes de mandar esta para o correio, só

vi, que estavas bom, graças a Deos. A Thereza tinha tenção de te escrever hoje, não

sei se o fará, pois ella está agora muito preza com os exames. Entre tanto acceita

recados d’ella e dá os meus ao Padre Brito. ADeos meu querido Filho. Abraço te e eu

sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 26 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 21 escripta ainda de Bâle, e que li com muito

gosto, pois era muito interessante tudo quanto me contas da tua ida a Strasbourg, do

que lá viste, e do paiz que percorreste. O Antonio veio cá hontem e eu tinha muita

vontade que elle lesse tudo quanto dizes a respeito da tutella rigoroza que tens tido,

mas como me recomendas que guarde segredo de todos, menos da Thereza, nada

disse. Com tudo faz me afflicção que tu estejas a tinir mesmo por que me lembra que

gostes de trazer alguma couza aos pequenos quando voltares, e por isso mando-te a

incluza ordem para receberes do La Bouillerie 500 francos por minha conta. O

Antonio tinha escripto ao Padre Brito, e acho que lhe dizia que quando voltarem, o

melhor era tu desceres logo do comboio na Alhandra para ires a Subserra vêr os teus

filhos. A Lisbôa será melhor não vir já, pois está lá tudo muito só e de uma tristeza

summa. Assim mesmo chegar a Subserra, não te fará a mesma impressão. Nosso

Senhor te dê forças e rezignação para tudo, e é uma consolação vires achar os teus

filhos todos bons. Talvez seja melhor demorar te uns dias em Paris, e deves ir procurar

as pessoas que querias vêr antes de ir para a Suissa, o que não fizeste por não te sêr

possivel. O Antonio, como disse, esteve aqui hontem. Imagina que a tal comissão para

fazer o regulamento sobre a ley dos cereaes, se reunio antes d’hontem às 8 horas da

noite, e forão tantos os discursos que durou até depois das 2 da madrugada. O Antonio

chegou a caza as 3 achando os creados e creadas mortos de cuidado e espavoridos. O

Manoel Vianna estava à espera que amanhecesse para i dár parte ao Aguiar, e este ir

ao Governo Civil, etc., etc. Coitados, tinhão razão, pois o Antonio tinha sahido às 5

horas e elles não sabião para onde. O Antonio diz que lhe parece o tal regulamento

ficou bom, e os moageiros o não poderão sophismar. Assim mesmo alguma couza se

vae fazendo a favor da agricultura. Eu estou sem novidade, graças a Deos, e a Thereza

muito bôa. Ella manda te muitos recados, e gosta muito de lêr as tuas cartas. Hontem

seguimos no mappa a tua viagem. O que me contas do relogio de Strasbourg é muito

galante. Naturalmente a lenda do homem cego, é só lenda. Tomara que aqui
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começassem taobem a têr respeito e amor por couzas antigas. Hontem vinha no

Noticias um artigo a esse respeito, que não era máo. ADeos meu querido Filho.

Aqui remetto ordem para Labouillerie e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 27 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não tive carta tua; supponho que a partida de Bâle para Paris é que

te impediria de escrever. Relendo a tua ultima carta de 21 vejo que te queixas de não

têr recebido carta minha depois daquella que tinha a data de 12 do corrente, e vendo

os meus appontamentos, verifiquei que desde 13 até 19 escrevi todos os dias para

Lucerne. A 20 escrevi para Bâle; a 21 não escrevi porque soube a Maria o fazia, e de

22 até antes d’hontem, aliás 24, que mandei as minhas cartas para Paris, todos os

dias escrevi para Bâle. Talvez te cheguem todas agora em Paris, e estou bem ancioza

por noticias tuas d’essa cidade. Como dizia, tenho estado a reler a tua carta de 21, e

a descripção que fazes da tal ponte de barcos sobre o Rheno, lembra-me a que havia

antigamente sobre o rio Sacavem, e sobre a qual passavão, não só peoes, mas mesmo

carros e carroagens. Por lá passei eu muitas vezes indo para Santa Iria, e não fazia

medo nenhum. Mais medo tenho dos caminhos de ferro, pois apezar de tantas

invenções, dos taes freios que dizem fazer parar os comboios instantaneamente,

estão accontecendo muitas desgraças. Entre tanto viva o progresso, e n’elle vamos

marchando. Na Epoca d’hontem vem um artigo sobre os premios que tiverão os

nossos azeites na Expozição, e sobre os serviços que fez o Domingos Pinto Coelho.

Vou mandar te o jornal para tu leres, pois naturalmente interessa te.

Tive carta da Maria, graças a Deos, estão todos bem em Subserra, e o

mesmo digo d’aqui, felizmente. O Padre Hickey esteve hontem cá e perguntou por

ti. Tu em uma das tuas cartas referes-te a informações que possamos têr tido dos

medicos que te virão em Paris. Asseguro-te que nem um só escreveo para cá. Só o

que veio, foi antes de tu sahires de Suresnes, uma carta do sobrinho do Gaspar

Gomes para o tio.

O Dr. Leão que veio aqui a semana passada vêr a Marianna d’Almeida que

tem soffrido do estomago, perguntou por ti, com o maior interesse. Eu cada dia

gosto mais d’elle, pois tem optimas qualidades em todo o sentido.
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ADeos meu querido Filho. Acceita muitos recados da Thereza, e ambas nós

os pedimos para o Padre Brito. Abraço te e eu sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Os Fronteiras ainda não voltarão. O Padre João está muito doente.



Bemfica 28 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Não recebi carta tua hontem, mas não fiquei com cuidado, pois o telegramma

dá me bôas noticias do dia 24 e a carta de 25 só hoje me poderá chegar à mão. Entre

tanto, estou ancioza por noticias, e sabendo que o mesmo te accontece a ti, vou dando

as minhas, e as que tenho de Subserra. Eu estou sem novidade mas ainda me não

animei a dár alguns passeios de carroagem, porque de manhã, o sol é muito quente, e

de tarde tem feito um vento fortissimo. Em Subserra tem accontecido o mesmo, mas

todos estão em cauza ordinaria, e ao Antonio não tem feito mal as vindas a Lisbôa, e

as voltas à noite para Subserra. Os pequenos estão bem, graças a Deos, e muito

contentes com a ideia, e a esperança de verem o Papa dentro de pouco tempo. O

Josézinho tem se adiantado com as lições que dá com a Emilia, agora é que vae lendo

correctamente em portuguez. Elles são todos espertos e muito bons, e é esta uma

fortuna muito grande e pela qual devemos dár muitas graças a Deos. A nossa bôa

Barbara de certo continua a olhar por elles no Ceo, e por ti taobem, e a Providencia de

Deos é muito grande. A nurse está melhor, mas continua a dizer que perciza ir a

Inglaterra.

A propozito de creanças espertas, lembra me por contraste, o pateta do nosso

afilhado Villa Nova que fez annos o outro dia, e mandando os parabens à

Viscondessa, ella responde me, agradecendo me, e dizendo que o meu afilhado fez

exame elementar, e brilhante. Fiquei atonita. Acho que o pobre Pae recolheo a si toda

a toleima, que elle mesmo tinha espalhado na famillia, e que a levou comsigo quando

morreo. Só assim posso explicar o tal exame brilhante. A pobre filha do Freitas não

sabe o que fazer comsigo, todos os dias lhe chegão contas do Pae para pagar, e entre

ellas algumas de modistas. Desgraçado homem. Sempre me lembro d’elle com o

maior dô e pena. ADeos meu querido Filho. Acceita muitos recados da Thereza, e dá

os meus e d’ella ao Padre Brito. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Recebo agora a tua carta de 23 de Bâle, e de 24 de Paris, mas não tenho

tempo de responder a ellas.



Bemfica 29 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi effectivamente hontem duas cartas tuas, uma de 23 ainda de Bâle, e

outra de 24 já de Paris. Graças a Deos, que chegaste bem de volta a essa cidade, como

me prova tudo quanto me contas e me dizes n’essa carta. Parece que eu tinha

adivinhado os teus dezejos e pensamentos, quando te dizia os meus planos para a tua

volta, pois fallava-te em não vires a Lisbôa, em parares na Alhandra, e ires

directamente para Subserra, depois para a Praia de São Martinho, e assim evitava-se

fazer-se logo conhecida a tua volta, e estavas livre de fazeres o que quizesses a

respeito de negocios. Ficares lá por fora só, deixando vir o amigo para Lisbôa,

confesso que não approvo, pois, como se é vivente, eu ficava no maior cuidado, e

qualquer demora que houvesse nas cartas era para mim a maior apoquentação. Acho

que deves pedir ao Padre Brito que complete a sua caritativa missão para comtigo; que

se demore mais uns dias em Paris, e que depois te accompanhe até Portugal. Uma

ideia me veio lendo a tua carta, e vendo como tu apprecias o caracter dos Suissos, e as

suas bôas qualidades, e foi de tu procurares por lá um preceptor para os teus

rapazinhos. Já te tenho dito que as duas bonnes, querem ir vêr as suas famillias. Ellas

dezejão voltar, pois ganhão bem, e julgão se até certo ponto senhoras da tua caza,

governando creadas, etc. mas eu acho que ellas não estão à altura do que os teus filhos

percizão para continuar os seus estudos, e então achava muito bom terem uma mestra

para o francez, e inglez isto é allemão, e que poderia taobem ensinar-lhes arithmetica,

historia, e vigiar que elles estudassem o portuguez, que um mestre de fora lhes poderia

vir ensinar. Alem d’isso passearia com elles. Talvez alguma das pessoas que

conheceste na Suissa poderia procurar este preceptor, mas se se achar não te mettas a

fazer com elle grandes contractos; faze o que a Thereza tem feito com as mestras que

tem tido. Contracto a tanto por mez, durante dois ou trez annos. Viagem paga para a

vinda e volta. Nada de gratificação. Se se quizer ir embora antes do tempo marcado a

viagem será à sua custa. Se tu o mandares embora, pagarás a viagem e nada mais, nem

mais explicações. Se percizasses voltar a Bâle para arranjar esse negocio, acho que

valia a pena.
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Em quanto ao creado que tu queres se despeça, hade sahir de caza antes da

tua chegada.

Entendo que queiras dár ao amigo Padre Brito um signal da tua gratidão, mas

talvez o melhor seja dár-lhe alguma couza para a sua escola da Divina Providencia.

Aqui estamos sem novidade, e tive muito bôas noticias de Subserra. O

Antonio vem amanhã a Lisbôa por cauza da tal comissão, a Maria e a Maria Izabel

vem a 31 ou no 1.º de Agosto. Os teus pequenos estão todos bem graças a Deos.

Na tua carta contas couzas muito interessantes a respeito da Suissa, e as taes

duas estatuas que se estão a pregar peças, uma d’um lado, outra do outro do Rheno, é

uma bôa catureira. O que é pena é pensar que a prezença dos Judeos vae talvez

preparar uma completa mudança de costumes, n’essa bôa terra, tão original e amiga da

sua autonomia. ADeos meu querido Filho. Recados ao Padre Brito, e tu acceita os da

Thereza e crê-me do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 30 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 26, e não entendo porque não te tem sido

enviadas para Paris as que mandei a 20 e 22 pois já havia tempo para tu as poderes

receber.

Na tua carta commemoras as nove semanas que se passarão depois da morte

da tua bôa mulher, e apezar do que o bom Padre Brito diz, acho te toda a razão de a

chorares, pois Deos não prohibe que se sintão as provações que Elle nos manda; e a

esse respeito, citarei um dito da bôa Eugenia de Mello, que dizia Deos manda-me

desgostos para eu me affligir; pois eu cumpro a Sua Divina vontade affligindo-me

muito. Podes repetir isto ao Padre Brito. Mas a afflicção não impede que haja

conformidade, e tu no meio da tua desgraça, tens que dár muitas graças a Deos por

muitas couzas, e entre ellas pela Barbara têr podido têr todas as consolações

espirituaes que dezejava; pelos teus filhos serem tão bons e terem saude, e por teres

achado em teus Irmãos todos, e cunhados, amigos verdadeiros e dedicados.

Em quanto à reprodução do retrato da Barbara, de certo a não daria nunca a

pessoas que não a appreciassem como ella merecia, e só a dei a algumas das Irmãas da

Thereza, a minhas Irmãas, e à Maria Joaquina Ponte. Inimigos não tinha a bôa

Barbara, de certo; mas quem a conhecia mais, é que maior valor dá ao seu retrato, e

por isso é que eu lh’o quereria dár.

Vi hontem no Univers uma explicação do tal novo caminho de ferro, em que

a machina e os waggons andão sem rodas. Não entendo bem como a agoa podia cahir

sobre os carris, sem se espalhar, etc., etc. Espero a tua volta, para me explicares isso

tudo, mas o que me parece, é que se conseguir andar com a velocidade que o inventor

pretende, hade sêr isso muito prejudicial para a saude, pois já o é bastante, segundo

alguns medicos, este continuo viajar em caminhos de ferro. Estou d’accordo comtigo

quanto ao exercito francez, e persuadida, que se houvesse guerra elles levavão outra

vez uma grande sova. A divizão da França seria uma grande fortuna para o mundo

todo, e não impediria nada a propagação da religião catholica, nem a partida dos
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missionarios, pois elles vão por iniciativa das congregações, e não mandados pelo

Governo francez.

Sei que vaes receber um convite para tomar parte no Congresso de

Archeologia, e lembra me que isso te demore em Paris, pois é uma couza que te deve

interessar.

Em Subserra estavão hontem bem. O Antonio deve vir amanhã a Lisbôa para

negocios e pagamentos de mezadas.

Fui interrompida pela Viscondessa de Fonte Arcada, e só te posso dizer

ADeos a correr, e dizer-te que a Thereza te manda muitos recados.

Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 31 de Julho 1889

Meu querido Filho do Coração

Acabei hontem a minha carta à pressa, e não sei se accuzei a recepção da tua

de 27 pois tinha aqui a Viscondessa de Fonte Arcada. Agora digo que recebi a tua

carta de 28, e que sinto não poder escrever te longamente mas estamos no fim do mez,

e tenho contas a fazer. Estimei muito têr detalhes sobre a tua vizita ao Dr. Magnan, e

que elle te tinha achado bem, e se tinha até admirado de tu te lembrares das conversas

que tinhas tido com elle, e do que lhe tinhas dito. Sinto que as suas ideias religiosas e

politicas não sejão muito bôas. É mal geral em França, e a immoralidade que a tal

expozição está alimentando, assim como o espirito de revolta contra as verdades da

Biblia, que presidio à erecção da tal torre Eifel, chamão um castigo de Deos, que Elle

mandará a Seu tempo, e quando na sua immensa sabedoria, julgar a propozito. Tu na

tua carta de 28, já respondes ao que eu te dizia a respeito da nurse e fraüllein. Ellas

são serias mas tem se feito muito Senhoras, não tem ordem nas suas couzas, e não

ensinão os pequenos a tela, por tanto uma vez que fallão em se querer ir, deixalas. A

Barbara deixou à nurse 1.000$000 rs. a fraüllein 500.000 rs. por tanto não ha mais

gratificação a dár-lhes, e ambas tem parentes a quem se podem chegar, por tanto não

ha que têr responsabilidade nenhuma com ellas, e ninguem se deve encarregar de

olhar pelo seu futuro, pois não tem obrigação d’isso. Os rapazinhos percizão de certo

uma bôa creada que lhe cuide nas suas couzas, e se se achasse uma estrangeira talvez

fosse bom, mas o que elles sobre tudo percizão é de um perceptor, por cauza dos seus

estudos. Em fim, não me estendo mais sobre isto, por não têr tempo, e só digo que se

durante a vida da Barbara eu não me mettia com a educação dos teus filhos, pois não

tinha n’isso responsabilidade nenhuma, agora que ella infelizmente faltou, devo-te

dizer a ti, como meu filho, o que penso, e repito o que disse já, uma vez que fallão em

ir, deixalas.

Esperava hoje o Antonio, mas vem só amanhã, e vem com a Maria e a Maria

Izabel, o que muito gosto me faz, pois tenho muitas saudades d’ella. Espero que

receberás as cartas que escrevi para Berne e Bâle. Eu acho te toda a razão em têr

cuidado em cartas, e tenho o maior cuidado em guardar as que me escrevem mas
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quero que depois da minha morte se queimem todas sem ninguem as lêr, pois ha

muitos inconvenientes em lêr couzas que escapão ao correr da penna, e que são só

para sêr vistas, pela pessoa a quem se escreve. ADeos meu querido Filho. Acceita

muitos recados da Thereza e crê me do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Recados ao Padre Brito.



Bemfica 1 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Espero logo carta de 29, mas entre tanto vou respondendo à de 28 que me

chegou hontem, e que li com muito gosto, como me accontece sempre com todas as

tuas cartas. Vejo que andão muitos portuguezes por Paris, e digo como tu, que dezejo

elles não venhão com ideias muito erradas, sobre o estado das couzas em França,

julgando-a só pelas maravilhas que veem na Expozição, mas essa Expozição mesma

prova, que não se está mais adiantado em França do que em outros paizes, e se por um

lado, alguns especuladores tem ganho, com o grande numero de estrangeiros que ali

tem concorrido, por outro, o pequeno commercio, a industria, e sobre tudo os

possuidores das terras, ou os seus rendeiros, tem perdido com a grande concorrencia

que tem havido em Paris. O estado das ruas, a porcaria, os focos de infecção já eu

tinha visto nos jornaes, que era alem de tudo que se podia imaginar. Não sabia o

Manoel de Castro em Paris, mas sabia que por lá andavão os Figueiras, a quem a

Leonor de Vilhena (a querida Filha) se agregou. Os Alcaçovas taobem devem têr

chegado já. Estimo não fujas dos compatriotas, pois é bom que elles vejão que tu estás

de saude. Espero logo têr o gosto de vêr a Maria Izabel, que vem com a tia Maria a

Lisbôa. Supponho o Antonio virá taobem. Tu, acho que entendeste mal uma carta

minha em que te fallava em negocios, pois não é de partilha que se trata ainda, mas

sim de descripção e avaliação de bens. Approvo muito a tua ideia de deixar para os

pequenos, tudo que lhes pode convir, pois tu para elles é que queres trabalhar, e talvez

mesmo te não faça conta nenhuma separar a terça, pois os direitos são pezadissimos, e

tu tens a administração do que é dos teus, e a herança de teu Pae é toda tua. Em fim tu

depois verás o que te convem fazer. A respeito das duas estrangeiras já hontem disse o

que pensava, e nada mais posso acrescentar.

Em quanto a politica só direi que as eleições que houve forão para as vagas

de Pares, e tiverão a maioria os protegidos do Governo, já se sabe. Eu não tenho aqui

outro jornal que te possa mandar senão a Epoca e remetto a de hontem e de antes

d’hontem. O Antonio é que recebe o Figaro em Subserra, por isso não li o de 28 que tu
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me indicas, mas no Univers veio um artigo sobre a tal Kermesse, que é de enjoar.

Agora sobre o tal Barão da Seillière não tenho visto nada.

As taes ruas calçadas com madeira é uma couza muito perigoza, haja vista, o

que tem havido na America.

Em quanto às couzas das tuas filhas, tudo está na tal caixa de folha, e lá

continuará a estár. ADeos meu querido Filho. Acceita recados da Thereza, e dá os

meus e d’ella ao Padre Brito. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 2 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem tive o gosto de receber a tua carta de 29 do passado, e ao mesmo

tempo que ella chegava, me entrarão pelo quarto dentro a Maria Izabel e o João, que

tinhão vindo de Subserra com a Maria e o Antonio. Foi um grande gosto para mim

poder aliviar as saudades que tinha d’elles, coitadinhos. Achei a Maria Izabel com bôa

côr, e mesmo mais gorda. O João está magrinho, mas tem bom parecer, come bem, e

não se queixa de nada, graças a Deos. Os outros trez ficarão em Subserra e estão bem,

graças a Deos, o Josezinho tem se queixado do pescoço, mas a Maria suppoem que é

isso cauzado pelos dentes, pois tem os quatro queixais a romper. O Dr. Leão que tinha

vindo vêr a Marianna d’Almeida, achou a Maria Izabel muito bem.

Em quanto ao que me dizes sobre a tua volta, eu já te tenho dito que é melhor

não vir a Lisbôa e ficar lá em Subserra. Nas duas cazas da Annunciada está tudo

dezarranjado, e guardado para o verão, na do Antonio ha mesmo obras, pois os meus

quartos estão se pintando, e o tecto de uma das sallas em baixo, estava todo rachado, e

esta se concertando. O Antonio e a Maria por lá ficarão esta noite, mas a Maria Izabel

e o João ficarão aqui, e sabendo que eu te estou escrevendo, pedem muitos recados

para o seu querido Papa. Não sei se o tal convite para tomar parte nas sessões do

Congresso de archeologia te fará demorar em Paris, e achava bom que assim fosse,

pois parece me que te havia de interessar. Espero que o Padre Brito annua a isso, e

mesmo depois não acho máo que deem ainda uma volta pela França e Hespanha,

como a Maria me disse que parece sêr o plano do Padre Brito. Estimo que recebesses

a minha ordem sobre o La Bouillerie, pois assim estás mais à vontade, ainda que o

Antonio suppoem que o Padre Brito deve têr dinheiro sufficiente para a volta.

Vejo pela tua carta que os novos monumentos levantados a Gambetta e

Colligny não são grandiozos, e acho isso bom, pois forão dois grandes tratantes, que

fizerão mais mal do que bem ao seu paiz. Agora ha a monumentomania que nós

seguimos taobem, e lá se vae inaugurar em Aveiro a estatua de José Estevão, em cuja

festa figura a maçonaria, já se sabe. Deixalos. Deos tudo pode, e a seu tempo fará

justiça a todos.
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Achei graça ao que me dizes sobre os limpa cheminés na Suissa andarem de

cazaca, e chapeo de copa alta. Em quanto a desastres nos caminhos de ferro, vejo que

taobem os ha lá por fora, e que por toda a parte os empregados, são bem pouco

zelozos e cuidadozos. Ainda volto ao assumpto das duas bonnes. Não te tenho querido

fallar n’isso, mas sei que a ideia da nossa bôa Barbara, era no cazo d’ella faltar, se

despedisse a Fraüllein, ella não tem methodo para ensinar, basta dizer que o Josézinho

com oito annos e esperto como é, ainda não sabia lêr por cima, e em quanto a

escrever, ainda não sabe formar as lettras. De contas não sabe absolutamente nada, e

acho que só conhece os algarismos até 9.

Com a doença da Barbara e os teus cuidados e afflicções, as duas

estrangeiras estavão inteiramente à sua vontade, e fazião só o que querião. A nurse é

pessoa capaz, e está ha muito mais annos em caza, por tanto acho melhor começar

pela Fraüllein, e tenho vontade de lhe dizer, que a morte da Barbara transtornou

inteiramente o estado das couzas, que ficando só os dois rapazinhos em caza, que não

percizão de duas mestras, e que então estou autorizada a dizer-lhe que deve procurar

outra colocação, que escreva a sua Mae e à sua famillia sobre isso, e que o que a

Barbara lhe deixou, assim como a despeza da viagem de volta, lhe será tudo pago.

O que achas? Para tu não teres a seca de pensares logo n’este negocio, é que

me lembra, tomalo sobre mim. ADeos meu querido Filho. Acceita recados da Thereza

e muitos abraços da Maria Izabel e João que estão à espera do Padre Hickey para se

confessarem. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Recados ao Padre Brito.



Bemfica 4 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Apenas tive tempo para te escrever hontem duas regras accuzando a recepção

da tua carta do dia 30, e pouco depois de a mandar para a caixa, me chegou outra de

31, assim como o massinho das vistas da Expozição, que muito agradeço. Sinto que se

tenhão perdido umas poucas de cartas minhas, pois sempre estimo que tu recebas essa

prova da minha constante lembrança e amizade. Não sei se seria em alguma d’ellas,

que eu te fallava na ideia de trazeres ou mandares vir, um mestre, ou perceptor Suisso,

para os teus dois rapazinhos, mas em todo o cazo repito o agora. Lembrou me taobem

uma couza. Aquelle perceptor que viste em caza de Mme d’Oillianson esteve com ella

sete ou oito annos educando uns sobrinhos, que tinhão ficado sem Pae nem Mae, e deu

muito bôa conta da sua missão. Porque não irias tu fallar a Mme d’Oillianson sobre

isso, pedir lhe informações do homem, e ajustalo? Tinha a grande vantagem de sêr

pessoa conhecida, e affiançada. Os teus rapazinhos percizão de um perceptor, logo

que as Irmãas entrem para aqui, isso é que não tem duvida, e nenhuma das bonnes

pode continuar a ficar com elles. A nurse torna a fallar em querer ir vêr o Pae. Ora eu

gostava que tudo isto se combinasse e resolvesse antes da tua chegada para não teres

que pensar mais n’esses negocios. Hontem foi a distribuição dos premios em

Campolide, o Sr. Padre Borges, que perguntou muito por ti e pelos pequenos,

mostrando o maior interesse por todos, e diz que assim que chegares te quêr logo vêr.

Elle é um santo, e faz me pena que vá para Macao, mas pode lá fazer muito bem.

Esqueceo me fallar te no Luiz de Saldanha, elle fez todos os seus exames

muito bem. Ainda tem que fazer não sei o que, para Outubro, mas eu vi annunciado

que os alumnos da escola agricola e de veterinaria, podião requerer sêr nomeados para

ir lá fora vêr as escolas praticas que por lá ha, e lembrei ao Antonio que se informasse

do que isso era, pois talvez se pudesse pedir para que o Luiz fosse escolhido. São dois

os nomeados, e acho que por dois annos só.

Vejo pela tua carta que já tinhas ido ao Convento dos Oiseaux, mas que não

tinhas podido fallar à Irmãa da Sonis, que é hoje a Superiora. Ella acho que é pessoa
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de juizo. Podes dizer-lhe que a sobrinha tem ganho muito depois que cá está, e que é

bôa rapariga.

Estimo que fosses à expozição à noite; sempre é bom approveitar as

occaziões de vêr, ainda que não seja senão para contar depois aos teus pequenos, que

se interessão por tudo o mais possivel. A Maria Izabel e o João lá forão hontem para

Subserra com a Maria e o Antonio. Hoje não tive noticias de lá, mas não me admira.

Relendo agora o que dizes a respeito do Luiz de Saldanha, vejo que perguntas se a

these que deve deffender em Outubro, é sobre a raiva, mas não te posso responder

sobre isto, pois não o sei. ADeos meu querido Filho. Acceita recados da Thereza e dá

os meus e d’ella ao Padre Brito. Hoje é dia de festa cá, dia de São Domingos. Não sei

se sabes que um teu Avó, Diogo de Saldanha, que morreo frade professo de São

Domingos em Santarem, e que era dono da caza que ainda hoje te é foreira, e aonde

residio até entrar para o Convento, deixou no seu testamento recomendado aos seus

descendentes que todos os annos do dia d’hoje mandassem um prato para o jantar dos

frades, em um dos Conventos da ordem. Eu desde que soube d’isto, que cumpro com

immenso gosto essa obrigação. São taobem hoje os annos da Viscondessa d’Asseca,

que me fazem sempre lembrar tempos passados, e as nossas idas à Freiria. Faz já 22

annos que lá fui pela ultima vez, e de certo lá não volto.

ADeos abraço te e dou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 6 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem não escrevi, porque sabia que a Maria o fazia e te dava noticias, dos

teus filhos, e minhas. Hoje aqui estou a continuar a nossa correspondencia, o que

sempre alivia saudades. Parece me que antes d’hontem te disse, não têr recebido carta

tua, mas chegou me mais tarde. Era do dia 1, e estavas a partir para Fontainebleau.

Hontem recebi a de 2, em que me dás conta da tua excursão, que me parece te

interessou, ainda que tu já conhecias esse sitio, pois durante a tua estada em Paris foi

um dos poucos passeios que fizeste. Tenho pena que não tenhas lido uma obra do

Hanponville L’Eglise Romaine et le premier Empire, pois se soubesses bem o que o

Santo Padre Pio VII soffreo ao tal Napoleão 1.º ainda mais te teria interessado vêr os

quartos em que o pobre Papa esteve prezo. Mas poucos annos depois Napoleão soffria

uma terrivel derrota; e a excomunhão lançada pelo Santo Padre pezava sobre a sua

cabeça. Detesto os taes Napoleões, e muito dezejo que ninguem d’essa famillia torne a

governar a França.

As taes americanas que encontraste, parecem me um pouco ratonas; e a

religião inventada ha 100 annos por um figurão, que se não contentou com nenhuma

das muitas seitas que já havia nos Estados Unidos, não deve têr muitos proselytos.

Aquelle paiz é differente de todos os outros, e como ali ha uma verdadeira liberdade

para o bem, o catholicismo vae-se espalhando cada vez mais, e bem depressa será a

religião dominante.

Parecia me que na tua carta de 2 já devias poder-me responder sobre o que eu

te contava a respeito das bonnes dos teus pequenos, a ida para São Martinho, a minha

ideia de tomares um preceptor para os teus rapazinhos etc., etc. Dezejaria saber a tua

opinião sobre isto tudo. A respeito do creado Francisco taobem te disse já, que o

Antonio o tinha despedido. O Antonio vem hoje a Lisbôa para encerrar a tal comissão

sobre cereaes, e todos esperão que o regulamento dê bons rezultados, pois os amigos

dos moageiros ralhão muito e isto é bom signal.



1130_1889_08_06P JS_F9409D / página 2

A tua cunhada Rozalia tem estado com uma bronchite, mas vae melhor. O

cunhado do Garrett é que por fim morreo, e acho faz a maior falta à famillia. O

Antonio andou a vêr se podia conseguir que dessem ao filho a sobrevivencia do lugar

do Pae, mas como este ainda estava vivo, disserão não podia sêr. Agora veremos se

consegue alguma couza.

ADeos meu querido Filho. Acceita muitos recados da Thereza e ambas os

pedimos para o Padre Brito. Abraço te e dou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 7 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Hontem depois de têr mandado a minha carta para o correio, me chegou a tua

do dia 3 em que me dizes têr recebido oito cartas minhas atrazadas e recambiadas de

Lucerne e de Bâle, e outra de 31 do passado escripta para Paris. Foi massada lêr tantas

cartas a fio, mas tiveste a prova da minha exactidão em te dár noticias minhas, e de

todos os teus. Parece me que gostaste da escolha do sitio para banhos. Agora vai se

com facilidade a São Martinho, pois passa perto o caminho de ferro. É muito perto de

Alcobaça taobem, e da minha quinta de Valle de Ventos, e até te heide pedir, que dês

lá uma saltada. O sitio é socegado, e não está nada a moda, por isso as cazas são ainda

baratas.

Fallas me taobem na tua carta a respeito das duas bonnes dos teus pequenos.

Eu já te disse que acho necessario que ellas se vão embora ambas. A nurse é mulher

de mais confiança do que a outra, mas está morrinhenta, aborrecida, diz que o Pae

perciza d’ella; em fim costumou se depois que a Barbara adoeceo mais, a pôr e dispôr

como se estivesse incumbida de governar tudo, e a verdade é que não é capaz d’isso.

Não tem ordem nas suas couzas, nem nas dos pequenos, em fim não digo mais nada.

Em quanto à Fraülein, é bôa rapariga, e tem sido seria até agora, mas a occazião faz o

ladrão, diz o ditado, e eu já te disse que a bôa Barbara tinha dito, que no cazo d’ella

faltar, era necessario que a Fraülein sahisse. Por tanto acho que não deves hesitar.

Nem uma, nem outra, tiverão atritos com creados, ou creadas, pois todos acho que

tinhão medo d’ellas, e obedecião lhe em tudo quanto mandavão. Das creadas antigas

restão a Monica, que vae para a Mae, a Amalia e a Roza. Esta ultima é uma excellente

mulher, sempre muito prompta para tudo, muito aceada e cuidadoza nas suas

obrigações. E muito capaz de tomar conta da Amalia que é muito moça e perciza sêr

governada.

A Fraülein tem ainda Mae, tem um tio Padre, para quem se pode chegar, e

não sei se teve revezes na famillia ou não, mas sei que é de famillia humilde, que foi

educada por caridade n’um convento Dominicano em Nancy, e de lá mandada para

Portugal. Em fim meu querido Filho, não trines com isto, mas realmente vindo as trez
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pequenas para o collegio, e ficando só os dois rapazinhos, tu não tens necessidade de

duas meias mestras para elles, e quem toma uma mestra não tem obrigação de carregar

com ella toda a vida, tanto mais que a tua santa mulher lhes agradeceo a ambas, e

muito generozamente os seus serviços.

Vejo que a Maria mandou o retrato da Barbara, eu não me atrevi a fazelo,

receando te impressionasses muito e parece me que tinha razão. Mas tudo quanto

dizes sobre a tua dôr, sobre a perda irreparavel que tiveste, assim como os teus filhos,

é tão justo, que Deos de certo o não leva a mal. Com tudo devemos procurar têr

conformidade e paciencia, lembrando nos dos deveres que temos a cumprir n’este

mundo, e que para ti são tanto maiores, que te falta a tua bôa companheira para te

ajudar. Por tanto repito, paciencia e placidez.

Estimei muito saber que ias a Bruxellas, a Belgica é um paiz que interessa, e

aonde os catholicos são muito fervorozos.

Relendo a tua carta, vejo o que dizes a respeito da lagrima que cahio dos

olhos de Nossa Senhora das Dores quando tu lhe pedias pela Barbara, e fez me isto

muita impressão. Deos sabe o que faz, abaixemos as cabeças!! ADeos meu querido

Filho. Acceita recados da Thereza e dá os de ambas ao Padre Brito. O Antonio veio

hontem à noite para Lisbôa e deixou todos bons em Subserra.

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 8 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem de tarde a tua carta de 4, que me deu muito gosto, pois

estavas bom de saude. Tinhas ido vêr a Irmãa da Sonis, que de certo se obrigou com a

tua vizita. Respondeste muito bem às perguntas que ella te fez sobre a Maria do

Carmo, que tem muito bom fundo, coitada. Como não a sugeitarão em pequena, gosta

de fazer a sua vontade, mas é seria, gosta de obzequiar, de trabalhar e de lêr. Estudar é

que não está para isso. Ella tomou muita amizade pela Maria Izabel, e pergunta

sempre muito por ella. Não vi hontem a Maria do Carmo, mas naturalmente vem cá

hoje à noite, e eu lhe direi que tu já viste a tia.

Esteve aqui hontem o Antonio achei o bem. Elle tinha hoje outra vez a

reunião da comissão dos cereaes, por tanto só volta para Subserra amanhã de manhã.

Deu me muito bôas noticias dos teus pequenos, que estão agora muito bons, graças a

Deos.

Espero que fizesses bem a tua digressão à Belgica, e supponho estarás já de

volta. Acho graça a tu dizeres, que em França anda couza no ar, pois realmente viver,

pensando só em folia, e na expozição, como está accontecendo agora, parece loucura.

Eu taobem não tenho pachorra para a politica de pessoas, e em vendo artigos sobre

eleições, general Boulanger etc. salto, pois seca me immenso. Ao menos o Univers

traz outras couzas, e agora tenho lido um folhetim sobre Montmartre, que é muito

interessante.

Chegarão hontem os Fronteiras as 11 horas da noite. O Padre João está um

pouco melhor. ADeos meu querido Filho, não posso escrever mais por têr bastante

que fazer. Acceita recados da Thereza e dá os meus e d’ella ao Padre Brito. Sou do

Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 14 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi hontem a tua carta de 10, na qual me dizes que partias de Paris antes

d’hontem 12, e que como não sabias o itinerario da viagem, não tornasse eu a

escrever, pois não me podias indicar para onde devia dirigir as minhas cartas. Mas eu

sempre mando esta para Lourdes, poste restante para te dar noticias das saudes, que

graças a Deos são bôas em Subserra e aqui. Espero que o mesmo te acconteça aqui, e

que tenhamos o grande gosto de te vêr restabelecido, sentindo só, que a nossa bôa

Barbara o não possa partilhar, mas seja feita a vontade de Deos.

ADeos meu querido Filho. A Thereza manda te muitos recados e eu sou do

Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 20 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Todo o dia te tive hontem no pensamento, e muito pedi a Deos permitisse tu

chegasses bem a Subserra. Graças a bôa Maria, soube as 8 horas da manhã que tinhas

chegado bom, e agora pelo correio, a confirmação d’essa bôa noticia, assim como

detalhes sobre as festas que os pequenos te tinhão feito, e o mimo que tinhas mostrado

n’esta primeira entrevista. O peior momento está pois passado, e espero que tenhas

muita consolação em te achares com os teus filhos e teus Irmãos. Descansa uns dias

antes de vir aqui. Eu estou consolada por te saber em Subserra bom, e tenho pois todo

o animo para soffrer as saudades. Quando a ellas se juntão os cuidados, é que as

forças me faltão.

Recebi antes d’hontem a tua ultima carta de 15 de Lourdes, mas não escrevo

desde 14, porque sabia partias a 16 e não sabia para onde dirigir as minhas cartas.

Vejo que em Lourdes encontraste dois Padres do Espirito Santo, e viste Mgr. Quezada

que ahi é muito considerado. Tens muitas couzas interessantes a contar aos pequenos,

e não te esqueça a do peixe  que a Aguia deixou cahir no tal Castello sitiado. Eu já

tinha lido essa lenda. Em quanto à mistura do sagrado e do profano em França, e que

taobem se encontra em Lourdes, eu abundo nas tuas ideias, e quando lá estive não

gostei de vêr a especulação que havia em tudo.

Estou certa que achaste os pequenos crescidos, pois nas suas idades quatro

mezes fazem differença. Elles estavão cheios de gosto de te tornar a vêr, coitadinhos,

e deves dár muitas graças a Deos por serem tão bons e tão intelligentes, como todos

são. ADeos meu querido Filho. Acceita muitos recados da Thereza, e abraça por mim

o teu querido ranchinho. Sei o Padre Brito não parou em Subserra. ADeos sou do

Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 29 d’Agosto 1889

Meu querido Filho do Coração

Escrevo te para te fazer algumas recomendações, pois ouvi te hontem dizer

que te não sentias muito bom, e fiquei com cuidado. Bem podes tomar os taes banhos

que te fizerão bem, e taobem te recomendo que dês passeios a pé, e não te contentas

com tomar ar no terraço, ou na quinta, pois percizas fazer exercicio. A vizita que

fizeste hontem de certo te impressionou, e alem d’isso apanhaste immenso calor, dou

o desconto a isso, com tudo fiquei com cuidado. Espero chegassem bem a Subserra, a

noite assim mesmo esteve mais fresca do que se podia esperar. Logo mando a bengala

ao Fronteira, e torno a agradecer te a bonita mallinha que me trouxeste. Não te tenho

querido impressionar com os Souvenirs que mandei fazer da nossa Barbara, mas como

a Maria me disse que te tinha fallado n’isso, digo-te, que se quizeres algum, estão às

tuas ordens.

ADeos meu querido Filho. Remetto uma cartinha para o João e abraço o a

elle e a todos os Irmãos. A Thereza manda-te muitos recados. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 8 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi e agradeço a tua carta de hontem, mas antes que me esqueça, quero-te

pedir que dirijas as tuas cartas para São Domingos de Bemfica, Lisbôa, e não para as

Rua de Santo Antão, pois isto dá de si eu receber as tuas cartas só quando o Joaquim

volta de Lisbôa, e não as 11 horas da manhã quando aqui chega o correio. Gostei

muito da tua carta; da descripção da caza, e vejo que estão bem alojados. Taobem me

parece que todos estão contentes com o sitio, que é bonito, socegado, e barato pelo

que me contas do preço das galinhas. Se estes senhores que nos governão, e os

Directores da companhia dos caminhos de ferro, olhassem mais pelos comodos e

interesses do publico, parece me que muito mais se poderia approveitar da

proximidade da estação, que ahi ha, mas eu nunca vi um desleixo e uma falta de zelo

como agora se nota em tudo que depende das autoridades, que felizmente nos regem.

A Thereza foi hontem na minha carroagem ao Sacramento despedir-se, e depois quiz

ir aos Cardaes. As obras do elevador da Estrella, impedião a passagem no fim da rua

de São Bento. Teve o cocheiro que virar para traz, a Thereza não sabe por que rua

tomarão, mas achando-se no meio da rua de São Bento tomarão por uma rua ingreme

para virem para a Praça das Flores, e achão se no meio de cascalho solto, os cavallos

sem poderem quazi puchar o trem, sem se poder virar para traz, em fim em perigo de

ficar um cavallo estrompado; e o trem todo rossado. Esta Camara Municipal é um

horror! mas ninguem quazi se queixa, e quando alguem o faz atribuem tudo a politica.

Vejo o que me dizes a respeito de eleições e dos votos do Almeida. Eu

tomara saber quem se propoem por lá, pois se é um sevandija do governo, mando lhe

ordem pozetiva de se não metter em nada. Se houvesse algum candidato agricola,

recomendava-lhe que fizesse o que pudesse, para o fazer triunfar. ADeos meu querido

Filho. Abraço todo o teu ranchinho, e a Thereza para elles e para ti pede recados. Sou

do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 11 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

Agradeço a tua carta de 9 que hontem recebi, e não te respondi hontem

mesmo porque quiz escrever à Piedade a quem já devia duas respostas. Estimo muito

vêr que te meches um pouco, e que dás os teus passeios por terra e por már. Se não

fosse saber que essa lagoa não é perigoza, teria meu medo dos taes passeios em bote,

assim mesmo, recomendo cuidado. Li com interesse o que me contas do modo porque

conservão as lagostas depois de pescadas, mas a tal maniera de as matar, deitando-as

em agoa a ferver, acho um pouco barbaro, ainda que naturalmente morrem logo. Pobre

Andrade Corvo, Deos lhe toque no coração, para que se arrependa dos seus peccados

antes de morrer. Não sei se o José Pinheiro em que fallas, é o amigo do Visconde

d’Asseca. O tal Padre Julio é que me parece zelozo e bôa pessoa, e espero faça ahi

muito bem. Acho optimo rezar o terço com o povo. Nossa Senhora hade interceder por

todos que tomão parte n’essa devoção.

Bem creio que a ida as Caldas te recordasse a tua ida lá com a Barbara, e

renovasse muito a tua saudade, mas por outro lado eu acho que essas recordações dão

sempre uma certa consolação. Ella gostou d’essa digressão, assim como da ida a

Vidago, coitadinha. Estou persuadida que lá no Ceo estimou que tu fosses procurar o

Padre Borges que tanto a consolou nos ultimos tempos da tua vida, e que foi

incansavel na assistencia que lhe fez. Quem me fallou muito em ti hontem, foi o

Manoel Alva dizendo têr sentido muito a morte da tua santa mulher, e têr pena de a

não têr conhecido. Elle está muito velho coitado e muito impossibilitado, mas ainda

com o seu genio, e tendo furores com o que vê, e ouve, por ahi. O outro dia, alguem,

fallando no Dantas (bôa pessoa de certo, e no meio do nosso Corpo Diplomatico hoje,

talvez o unico que saiba cumprir as obrigações do seu lugar), e esse alguem disse, que

o Dantas era o maior Diplomata que tem havido em Portugal e que os serviços que

tem prestado em Londres são superiores a todos, mesmo aos do Duque de Palmella,

Conde de Lavradio, etc., etc. acho que nomeou quantos fidalgos ali estiverão. O

Manoel Alva, contando me isto, estava ainda fulo de raiva, e eu alguma razão lhe

achei. Estou persuadida que a nossa historia antiga, ninguem a sabe. Faze-a apprender
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bem aos teus pequenos, assim como a historia da famillia. Elles muito gostarão de

saber que tinhão tido um avo Dominicano, e que a fundadora do Convento dos

Cardaes era sua Avó. ADeos meu querido Filho. Muito estimei saber que o Antonio

tinha chegado bem, e que todos estão bons em São Martinho. Para todos peço muitos

recados, e a ti abraço te como

Mae e maior amiga

Izabel

Para poupar uma estampilha mando aqui a carta para Maria Izabel.



Bemfica 14 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

Escrevo só duas palavras para te dizer, que de longe me uno comtigo, nas

saudades que o dia de amanhã tanto renova. A alma da nossa bôa Barbara, lá do Ceo

nos vê e espero te proteja e aos teus filhos, para que tu cumpras a tua missão n’este

mundo, e os teus filhos todos sejão tão bons, como nós todos dezejamos. Graças a

Deos tem se dado bem de saude n’esse sitio, e muito tenho estimado que fação as suas

digressões n’esses arredores. ADeos meu rico Filho. Abraço te e sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 17 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

Tenho duas longas cartas tuas a que responder, e ainda que tenha pouco

tempo para escrever, não quero deixar de te dizer, que sempre estimo muito têr

noticias tuas directamente. As tuas cartas são de 14 e 16, e n’esta ultima dizes tu, que

eu fui a unica pessoa que te dei prova de me lembrar do dia 15, mas ahi ninguem se

esqueceo d’esse dia, houve Missa por alma da tua santa mulher, e se não te fallarão

n’isso, foi de certo para não te affligir. Os pequenos forão todos à Missa, e coitadinhos

todos se lembrarão muito da sua bôa mae. O anno passado as duas mais velhas forão

d’aqui com a Thereza a Calhariz de Bemfica, e levarão à Barbara umas obrazinhas que

tinhão feito. Eu estava doente e não a pude ir vêr. Nosso Senhor quiz dár-lhe a

recompensa das suas virtudes, e chamou a Si. Devemos rezignar-nos, mas a

rezignação não impede que as saudades se sintão, e tu deves têr consolação em te

occupar dos teus filhos, e em lhe recordar sempre sua bôa Mae. Eu escrevi-lhes pelo

dia 15, e as trez pequenas já me responderão, coitadinhas.

Agradeço tudo quanto me contas da tua digressão, que li com interesse. O tal

elevador na Nazareth foi feito pelo Chicorro, que mostrou sêr bom engenheiro, pois a

obra não era facil. Elle contava passar lá estes mezes, mas é capitão, tem que fazer

exame para sêr promovido a major, e isso obrigou o a voltar para Lisbôa. Não sabia da

anedota do José Estevão, com o Malhão; e digo como tu, foi pena se este não annuio

ao seu pedido, pois talvez que o Malhão o tivesse convertido. A devoção que ha ainda

no nosso povo, faz impressão, e eu espero que Nossa Senhora hade interceder por nós

e livrar nos do dominio dos livre pensadores e dos maçons. Ouvi hontem que El Rey

está muito doente, e que talvez o Principe appressasse a sua volta por cauza d’isso.

ADeos meu querido Filho. Abraço todos os queridos netinhos. O Antonio aqui jantou

hontem comigo, e volta hoje à noite. Achei o muito bem. As duas tias escreverão me

fazendo menção do dia 15, e mandavão-te recados. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 20 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

Recebi a tua carta d’hontem com a guia, e já mandei buscar a creação à

estação do Calhariz. Estimei têr noticias do Almeida, pois estava com cuidado n’elle.

O filho que foi com elle, é o que está cazado em Alcobaça, me parece, e não o meu

cazeiro. Espero falasses com o Almeida sobre o estado da minha quinta. Deos queira

haja azeite, pois por fim de contas, é o que dá mais alguma couza.

ADeos eu estou sem novidade. De Braga tenho bôas noticias. Abraço os teus

filhos, e escrevi à Piedade. Sou do Coração

Mae e maior amiga

Izabel

Acho que devias escrever ao Padre Brito, coitado, para saber d’elle, e lhe dár

essa prova de amizade.



Bemfica 23 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

Estava para responder e te agradecer a tua carta de 21, que hontem me

chegou, quando recebo um telegramma da Thereza, de Braga das 10 horas da manhã

d’hoje, em que me diz. Parto d’aqui amanhã. Pede José vá buscar me Aveiro quarta

feira, sigo linha Figueira expresso. Já te mandei dizer isto pelo telegrapho, com receio

do máo serviço dos correios, mas agora repito-o, dezejando não te faça incomodo ir

agora a Aveiro. No Guia dos caminhos de ferro poderás vêr as horas a que parte o

expresso d’Aveiro. Segundo li no que cá tenho, o expresso chega a Aveiro as 5,52 e

parte para Lisbôa as 5,57. Agradeço tudo quanto me contas a respeito da minha quinta

e cá fallaremos sobre isso. Abraço os pequenos e sou meu querido Filho

Tua Mae e maior amiga

Izabel



Bemfica 30 de Setembro 1889

Meu querido Filho do Coração

São amanhã os annos do nosso João, e não quero deixar de te mandar os

parabens por este dia de tanto gosto para nós todos, mas este anno triste pelas muitas

saudades que aviva da tua bôa mulher. Espero que do Ceo abençoe o seu filho, e

alcance que elle seja tão bom e tão feliz como nós dezejamos.

A Thereza aqui chegou hontem, ou para melhor dizer, hoje pois o comboio

vinha com tanto atrazo que era mais de meia noite quando chegou a caza. Acho a bem,

e vem te muito obrigada, pois diz que lhe foste muito util. Sei que gostaste de vêr

Aveiro, e que achaste o novo collegio no Convento de Jezus em muito bom pé. Nosso

Senhor hade permittir que a ordem de São Domingos se consolide e se espalhe em

Portugal.

O pobre Sr. Infante D. Augusto já foi dár contas a Deos. Elle era muito bom

homem, coitado! El Rey já sabe da morte do Irmão, Deos queira resista ao choque,

pois ninguem pode prever o que seguiria à sua morte. ADeos meu querido Filho, não

posso escrever mais. Abraço te e sou do Coração

Tua Mae e maior amiga

Izabel

Não mando parabens ao João, porque lhe escrevo, mas abraça o por mim,

assim como aos outros teus filhos.



Bemfica 4 d’Outubro 1889

Meu querido Filho do Coração

Agradeço muito a tua carta de 2, que li com muito interesse. Ainda bem que

no dia 1 derão um bonito passeio para se distrahir de ideias tristes, e como tu dizes

muito bem, essas digressões, ficão lembrando, e a vista ajuda muito a memoria. A

Thereza esta te muito obrigada por tudo que fizeste por ella. Fallou me muito em São

Martinho, acha o sitio lindo, e a caza muito comoda. Eu taobem acho o systema de

corredores ao centro, muito bem, e nada te impede de o adoptar em Cascaes, quando

continuares com as obras da caza, o que não tem pressa agora, infelizmente. Estimo as

noticias de Castello Branco, antes gente de lettras gordas e louvada, do que os

espertalhões da moda. É natural que o Pae incline mais para o filho do que para o

sobrinho, mas sendo homem de bem, isso não o hade levar a fazer injustiças.

Vejo o que me dizes a respeito da Real Associação de Agricultura, e de não

teres tenção de tomar parte nas discussões. Acho que por em quanto fazes bem de

estár socegado; mas sinto que o Conde de Bertiandos esteja doente e não possa vir

presidir às sessões. Parece me que no Alemtejo os lavradores, assim mesmo alguma

couza trabalhão pelos candidatos agricolas. Nosso Senhor permitta que venhão

deputados independentes, o modo por que se fazem as eleições é uma vergonha. Mas

não é só aqui. Em França é o mesmo ou peior ainda. Quando o Antonio ahi fôr, pucha

a conversa para a propaganda anti escravista do Cardeal Lavigerie, a vêr se elle te

conta o que acconteceo a respeito de Portugal, pois é curiozo; mas por fim elle fez nos

justiça, e o seu discurso em Argel tem vindo nos jornaes.

Na tua carta de 30 de Setembro fallas na tua estada em Aveiro, e muito

estimo que gostasses de vêr essa terra. Tens razão de lamentar a destruição de tantos

Conventos, faz certamente tristeza, não só pelo lado moral, mas pelo artistico, mas

vamos dando graças a Deos que permitte que a nossa familia contribua para salvar

alguns. Agora esperamos conseguir para a Associação das Meninas, o do Sacramento.

Acho-te toda a razão no que dizes a respeito das Grillas. Se se não salvou, foi culpa da

T. Penamacor, não por mal, mas por querer governar ella só. Agora não tem remedio.
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Já tinha ouvido fallar no tal paredão sobre o qual andão carros impelidos pelo

vento. Parece que a gente de Aveiro é industrioza, mas receio haja por lá muitos

republicanos, ainda que as terceiras de São Domingos tem sido muito bem recebidas

ali, e parecem sêr populares. Aquella caza pode fazer muito bem. Deos sabe o que

deve fazer, e hade têr mizericordia, mas não ha duvida que assim como castiga os

individos, castiga as nações e as corporações.

Já te agradeci o que me contavas na tua carta de 21 de Setembro a respeito da

tua conversa com o meu cazeiro de Valle de Ventos. Eu muito gostava que tu

pudesses lá dár uma saltada e vêr o estado da quinta. Acho que foi bom vender as

cabras, pois destruião o chaparral, e o filho do cazeiro dezejava e havia muito tempo,

mas o pae rezistia, e até que por fim começou a haver uma especie de epidemia entre

ellas, e eu dei ordem que se vendessem. Depois venderão se as vacas, e ficarão só os

bois, mas isso não me agradou muito pois tanto custa o sustento de uns como das

outras, e os bois não dão crias. Agora fallas me em têr algumas egoas, para haver

muares; não vou contra isso, tanto mais que os machinhos e mulinhas d’esses sitios,

são bons; mas para decedir, seria bom ir vêr o estado da fazenda, se haverá azeite, e se

vale a pena fazer a despeza de comprar egoas. ADeos meu querido Filho. Abraço o teu

ranchinho todo, e tu e os pequenos acceitem recados da Thereza.

Mae e maior amiga

Izabel
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