
Lisbôa 8 de Maio de 1863

Meu querido Filho do Coração. Não quero deixar de te dár noticias nossas e de t’as

pedir tuas pois estou com cuidado na tua boca, e receando que a inflamação augmentasse.

Muito desejo que assim não seja, e conto com os cuidados de tua bôa mulher, muito mais do

que com atua prudencia propria. Tanto de ti, como d’ella; tenho muitas saudades, e ambos me

fazem muita falta, mas consola-me a ideia que a Maria goza de estár com seus Pays, tu de os

veres a elles e a ella contentes, e que tanto hum como outro haode approveitar da sua estada

em Subserra durante este bonito tempo. Dá recados meus atua mulher, e recomenda me à

Marqueza e ao Senhor Marquez, a quem muito dezejo que a jornada não fizesse mal.

Aqui jantou hontem a mana Marianna, as duas pequenas e o Soveral, que se dedicou

a teu Pay, pois foi passear com elle de tarde e à noite para cá voltou, e ficou até às onze e

meia. Conversa foi a do costume; commentar a nossa triste politica do dia; socega não ha

mudança de ministerio; os ministros estão contentes com a sua maioria, e continuará tudo na

mesma até Deos querer.

Conta-se que na terça feira o Conde de Ficalho fora têr com o Marquez de Souza e

lhe dissera que tinha alugado huma carroagem para elle ir a Cintra fazer o serviço 24 horas

pelo Pay, e que lhe pedia que partisse logo; a Marqueza que estava prezente agarrou se ao

Espozo, e disse que o não deixava partir, que estava n’aquelle estado, etc. O Marquez, parvo,

ficou; o rezultado foi não vir o Marquez de Ficalho e perder se a votação. O cazo é que este

disse isto mesmo hontem ao Marquez de Souza, diante do Conde da Ponte que o ouviu e m’o

repetio, por isso peço te que se contares o facto, não cites o autor. O Visconde da Vargem

dizem que foi ajustado pelo Anselmo, que lhe mandou insinuar que tirava o lugar ao filho.

Mizerias e mais mizerias; quando hum paiz chega a isto, mostra hum tal aviltamento moral,

que receia a gente que esteja chegada a sua ultima hora.

O Horta encontrou teu Pay hontem e deu-lhe os parabens por têr acabado a discussão

sobre os vinculos, e por elle estar livre de pressão, e podendo votar como quizesse. São

d’aquelles ditos que me fazem ir aos ares, pois elles é que exercem pressão sobre os

desgraçados que se ligão a elles, e criticão então a pressão, que não é pressão, mas sim

influencia, que tem sobre hum homem de bem os deveres da sua pozição, as tradições da sua

famillia, e sobre tudo a voz da sua consciencia. Elles é que abjurão esta voz, para acceitarem a

canga que impoem os clubs e que os fazem machinas nas mãos dos seus chefes. O Lobo
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d’Avila, dizem que apertou a tal canga, para fazer ir o Duque de Loulé às Camaras na terça

feira.

ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana, que abraça a Maria, e eu sou

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 11 de Maio de 1863

Meu querido Filho do meu Coração.

Hontem houve no Casino a festa da Associação, acabou tarde, eu depois fui hum

instante vêr a Condessa de Sobral, quando cheguei a caza achei a tua carta mas estava

cansada, e era já tarde para escrever, por isso o não fiz e só hoje te respondo. Sinto muito

saber que continuas a estar muito incommodado da boca; fizeste muito bem de consultar o

Diniz, e deves seguir o tratamento que elle te indicar. Isso não hade sêr nada de cuidado, tu

não soffres nada dos dentes nem das gengivas, foi alguma constipação que te cahio na boca, e

que te fez soffrer, mas que não hade têr consequencia nenhuma. Graças a Deos, não tens tido

nada da respiração, que é sempre o que mais me afflige em ti. A Maria está bôa, e contente,

dá-lhe recados, e dize-lhe que muito estimo que ella se dedique ao canto. Dezejo muito ir

ouvila e assistir ao seu mez de Maria, estou à espera de saber o que a Marqueza faz no dia 15

para regular a minha vida.

Acho te muita razão em dizer que é mais agradavel concordar do que discordar com

as pessoas de quem se gosta, mas o importante é concordar em bazes e principios essenciaes,

n’esses é que não havendo accordo, não pode haver felicidade; e por isso eu acho que hum

catholico não pode sêr nunca feliz cazado com huma protestante, nem vice versa. Agora em

pequenas couzas, em objectos de opinião, pode se muito bem discordar, mesmo argumentar

sem que isso influa nada na amizade nem na confiança. Mas é percizo haver prudencia nas

discussões, e quando se vê que se não consegue convencer, é então melhor a gente calar-se.

He o que eu faço com a mana Thereza a respeito de muitas couzas; d’antes dava o meu

conselho, mas como via que nada conseguia e que isso não era bem tomado; agora nada digo,

porque nenhuma responsabilidade tenho.

Hontem aqui jantarão as Assecas todas e o Soveral; este voltou à noite, esteve

taobem o Barruncho que está tao contente de têr sido promovido a Major que nem somno

teve. A Eugenia de Castello Branco tinha vindo com nosco ao mez de Maria, e à noite veio o

Pay. Não se fallou em política. O Luiz discertou sobre o Xadrez e o Soveral querendo metter a

sua colherada foi ouvilo com o sorrizo de desprezo que o Luiz tem para com aquelles que elle

não julga tão profundos na materia. Eu tinha levado lá para baixo dois livros de Louis Figuier

Les Grandes Inventions, et Le Savant du Foyer, que o Soveral conhecia, e que lhe derão

assumpto para dissertar taobem e eu só de vez em quando fazia alguma observação que só
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servia de dár corda à machina. Teu Pay ora interrompia o Luiz, ora o Soveral, para fallar no

theatro ou na politica mas tanto hum como outro respondião, e depois pegavão no fio

interrompido e seguião para diante a dissertação que os entretinha. A mana procurava

distrahir a Eugenia, e por fim ensinou lhe a fazer varias paciencias. Hoje ha Camara, e espero

de tarde que haverá comentarios ao que lá se passou. Dizem que a commissão na redacção da

Ley dos vinculos, esqueceo-lhe incerir a emenda do Seabra. Eu não posso tal acreditar!

ADeos meu rico Filho. Recomenda me a teus Sogros, recados e saudades à Maria. Acceita as

de tua Irmãa e crê-me

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 14 de Maio de 1863

Meu querido Filho do Coração.

Como escrevi hontem à Maria, escrevo te hoje a ti para te dizer que recebi atua carta

e a de tua mulher de hontem, e que visto a Marqueza não ir dar passeio nenhum amanhã, lá

lhe irei dár os parabens, mas volto à noite. ADeos, tive hoje huma grande estafadeira de

Igreja, e por isso não posso senão abraçar te e à tua mulher, e dizer-te a correr que sou

Tua May e maior amiga.

Izabel

Vão as Missões que a Maria pede, mas não tenho senão dois numeros, que são as

conferencias sobre a Santissima Trindade.



Lisbôa 23 de Maio de 1863

Meu querido Filho do Coração.

Recebi a tua carta e estimo muito saber que tanto o Sr. Marquez como a amiga da tua

mulher estão melhor, e que todos os outros estão bons, não tendo tu apanhado chuva no dia

em que d’aqui foste. Remetto o Diario com a ex Ley dos Vinculos, e peço te que o guardes

para m’o restituir. Vai taobem a Revolução e gazette franceza, e não tenho tempo senão para

te pedir que dês muitos recados à Maria, e me recomendes a todos esses Senhores, pois estou

no meio da minha tarefa do manto, e muito azafamada. Abraço te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 27 de Maio de 1863

Meu querido Filho do meu Coração.

Conforme a minha promessa hontem, aqui estou hoje escrevendo-te e agradecendo-te

a tua carta de antes d’hontem. Muito estimei que me mandasses o teu parecer sobre a questão

da Marqueza de Niza com o marido, e heide lh’o fazer chegar à mão, e aconselhála a que

puna pelos seus direitos; mas a Marqueza agora acho-a bem differente n’esse ponto, d’antes

queria sempre por-se em campo para punir pelos sues direitos, e pelo bem dos filhos, e

actualmente tem-se persuadido que nada pode; que com a justiça não se pode contar, ou para

melhor dizer que a justiça entre nós pende sempre pelo lado mais forte, e que os Juizes estão

sempre a favor dos homens, e contra as mulheres, de maneira que lá vai remando conforme

Deos a ajuda com o pouco que o marido lhe dá, e deixa correr os seus direitos à revelia. Eu

estou persuadida que isto é devido à influencia do Manoel que foi sempre o seu filho valido, a

quem ella achava immenso juizo, e que no fundo é hum grande traste, que o Pay domina, que

tem todas as ideias da moda sobre fidalgos, sobre vinculos, sobre religião, sobre mulheres;

que diz que não lhe importa que o Pay jogue tudo e fique elle a morrer à fome, com tanto que

o irmão mais velho não tenha nada taobem, e que ou por maldade ou de bôa fé tem persuadido

a May que nada pode fazer porque nenhuns direitos tem. O Marquez já recebeo huma bôa

somma depois que se samcionou a tal Ley dos vinculos. Isso é que lhe importa a elle.

Teu Pay teve resposta do Relvas, exclamando contra a exageração da renda pedida,

dizendo que teu Pay de certo não quêr que o seu antigo amigo e bom rendeiro Relvas fique

prejudicado, e que elle virá tratar esse negocio a Lisbôa. Parece me que os 4 500$000 reis não

dará, mas que dará muito mais do que paga hoje porque quer conservar as quintas.

Hontem passei a noite nos Mariannos; esteve lá Mme Dampierre e o marido, ella

muito amavel, quiz logo ajudar a fazer as famozas camizas; a tia Ponte estava pasmada. O tio

Ponte já estava fazendo a partida, e ainda o deixei à meza do voltarette. Acho que adoptou

esse meio de passar a noite sem fallar, o que tem para elle a vantagem de não cansar o peito, e

de não têr tentação de fallar em muita couza que elle assenta que deve guardar para si. Os

outros pareceiros erão João da Silva, Marquez de Rezende e Francisco Corrêa. Os Dampierre

perguntarão por ti, e por tua mulher.



0479_1863_05_27P AS_CC7091 / página 2

Agora recebi a carta da Maria. Estimo que se achasse mais uma camiza, pois a mim

faltava me e de todo não podia saber a quem a tinha dado para fazer. Vou hoje encaixotar tudo

para ir para a quinta, e dou por acabada a minha tarefa.

Esta noite são os annos da Condessa da Torre, e vou a Bemfica, mas não é soirée de

convite. A Duqueza de Palmella parte a quatro de Junho, veio cá antes d’hontem em quanto

estavamos ao mez de Maria de maneira que a não vi. Tive carta do Jozé tinha estado com D.

Antonio d’Almeida que diz estar o mesmo. Não falla em vir. ADeos meu querido Filho.

Recados a tua mulher meus e da Thereza. Recomenda me a teus Sogros, e acredita me sempre

tua May e maior amiga, ainda que as minhas cartas não sejão muito compridas. Abençoo te do

Coração

Izabel



Lisbôa 5 de Julho de 1863

Meu querido Filho do meu Coração. Já tinha tenção de te escrever quando recebi a

tua carta pela qual muito estimo saber que te passou o incomodo do estomago e que estás

bom.

Em calor nem se falla; anda a gente como a cabeça estonteada e as ideias paradas;

gemendo e suspirando. Tudo que Deos faz é bom; naturalmente é percizo este tempo assim, e

muito felizes somos nós de não sêrmos como muita outra gente, obrigados a trabalhar

expostos ao sol, ou metidos em alguma d’essas fabricas perto d’hum lume ardente. Em huns e

outros infelizes penso; e acho que nada dá mais paciencia para as apoquentações e

soffrimentos da vida do que estas comparações philozophicas ou para melhor dizer christãas.

Saberás que teu Pay comprou hontem por 1$000 reis hum livro novo, muito bem

impresso. “Questions des Soeurs de la Charité en Portugal”. Veio muito contente com elle,

perguntando me se o queria lêr? Ao que disse logo que sim, bem entendido.

Disse-lhe o Soveral que se atribuia, e que elle suppunha sêr do Cazal Ribeiro. Heide

te levar hum exemplar na terça feira.

A Revolução tem annunciado a venda mas sem comentarios; não sei se tem tido

sahida; heide dezejar que sim, pois é a historia verdadeira d’esta triste pagina nada nossa

historia.

Teu Pay acho que já disse ao Ornellas que o melhor era têr huma carroagem para a

noite na Alhandra, no dia 8 ao Marquez de Pombal disse o mesmo, e elle hontem esteve cá e

repetio-me que contava não faltar aos teus annos. A Maria Margarida ainda não dissemos

nada; pois receio que havendo muita gente, ella realmente faça incomodo, e como ella não

sabe de nada, não se admira de certo não sêr convidada. Não sei se a Thereza Ponte mesmo

poderá ir. Hoje vou à Tascoa, e o que se decedir escreverei amanhã à Maria, a quem mando

recados e agradeço a carta que agora recebi.

Hontem da tarde fui passear com os teus cavallos até Belem. Só no atterro se sentia

algum ar.

ADeos meu rico Filho. Recados aos teus sogros, às suas hospedas e à Maria. Acceita,

os da Thereza. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.
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Izabel

Vão os Jornaes. A Belle Venetia não sei quando acabará, perde-se lhe o fio.



Lisbôa 21 de Julho de 1863

Meu querido Filho do Coração.

Recebo agora a tua carta d’hontem e já tinha tenção de te escrever antes d’isso. Ri

com o que me dizes de Luiz Candido, borboleta a queimar as azas à roda das duas Therezas,

mas a nossa não deita fogo que o queime, só se elle espera que ella, por dó, interceda em seu

favor para com a prima. O cazo é que nos não deixa. Hontem veio a mana Thereza, o Conde

da Ponte e a Thereza, almoçar aqui, e jantar; pois tinhão voltas que dár em Lisbôa.

Aparece Luiz Candido, e com o seu pouco tacto, apezar de vêr que a mana o trata

mesmo mal pespega-se a jantar, e depois fica pelo jardim toda a tarde, só com o mano Nuno,

pois todos os homens sahirão. Às oito horas forão se os Pontes embora, e fica ainda elle

fazendo nos hum bocadinho de companhia. Ao menos veio o General Horta, que pegou na

palavra, e muito me aliviou; mas realmente eu já não posso com o tal Luiz. A Thereza Ponte

acho que nenhuma pachorra tem taobem; mas elle parece que ainda hontem disse que só

d’ella gostava. No fim da noite veio Soveral e teu Pay. O primeiro diz que se vai hoje embora.

O Menezes Artilheiro appareceo e tomou a sahir logo. Diz teu Pay que está muito triste e

parece-o.

Vejo que approvastes o que mandei dizer ao Jozé a respeito dos seus estudos e os

seus futuros projectos. Eu taobem tenho pena que elle não seguisse a escola Central; mas

estava n’hum tal estado de cabeça, que receei que não podesse. Não se pode voltar para traz,

mas felizmente elle é moço e pode ainda olhar para diante.

Remetto dois numeros da France em que continua o romance. O ultimo é nojento.

Fiquei dezesperada com a tal Venetia. He huma ambicioza mesquinha, pois sacrifica a sua

honra e o seu dever por hum titulo et une place à Ia cour, tendo em outras occaziões mostrado

sentimentos elevados, é além de tudo o mais tolice. Eu fiquei desconsolada, imaginava que no

rendez-vous havia mais ou menos e que ella o que queria era humiliar e talvez sovar o tal

Regente, que bem o merecia. Veremos como acaba, mas acho o romance tolissimo, posto que

tenha alguns bocados que se leião com interesse. ADeos meu rico Filho. Veras na Revolução

as cartas do tal Vieira ao Sant’Anna e Vasconcellos. O cazo é que me parece que este

ferrabraz tem medo do outro, e que ambos são huns grandes trastes.

Abraço a Maria, com muita saudade, tenho esperança de os vêr no dia 27 à tarde.
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Cumprimentos aos teus Sogros, acceita recados de tua Irmãa e de teu Pay. Abraço te

e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel

Ainda cá não tenho a medalha. Veio na União hum grande elogio ao Livro das

Irmãas de Caridade, não deixes de o lêr.



Lisbôa 24 de Julho de 1863

Meu querido Filho do meu Coração. Só duas palavras a correr te posso escrever para

que não fiques com cuidado, pois tem sido tantas as interrupções que são quazi horas de

mandar esta para o correio. Tive cá o Chamiço por cauza da tal carta do Taloni, foi hum

epizodio galante, heide te levar a correspondencia minha e do Chamiço para te divertires. O

tal Taloni é traste; escreve no o Portuguez e basta; mas tenho huma carta d’elle em que dá

todas as satisfações.

Deu-me vontade da rir a tua indignação contra o tal romance; tudo é infame; agora

resta vêr como se sabe o irmão da Ernestina, que é o unico que está ainda sem nodoa, mas

espero que appareça por fim taobem tratante para coroa a obra. ADeos meu rico Filho.

Recados a Maria e a teus sogros. Acceita os de tua Irmãa e de teu Pay.

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 7 d’Agosto de 1863

Meu querido Filho do Coração.

Chegou esta manhã o Visconde d’Asseca. Ainda achou a May na cama, elle está

muito bom, e perguntou logo por ti e por tua mulher, sentindo não os vêr.

Eu tenho estado toda a amanhã de levante, por isso só posso escrever estas regras que

a mana Marianna leva para a Alhandra. Estamos todos bons graças a Deos.

Recados a tua mulher. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 11 d’Agosto de 1863

Meu querido Filho do meu Coração. Recebo agora a tua carta d’hontem pela qual

vejo que estás hum pouco picado comigo por têr passado tantos dias sem te escrever, e que

contavas com huma carta minha hontem, carta que não chegou, porque eu hontem não

escrevi, de maneira que quero já pegar na penna para fazer as pazes, e para te assegurar que

sou sempre igualmente tua amiga, e que penso com gosto que no sabbado te tomarei a vêr.

Sinto muito saber que estiveste incommodado da respiração, de que seria? Talvez de alguma

humidade pois os dias estão quentissimos, mas as noites sempre refrescão muito. Estimo que

o teu incomodo passasse e que a Maria esteja bôa. Teu Sogro deu me hontem noticias de

todos. Elle surprehendeo me com a sua vinda a Lisbôa, pois nem tu nem a Maria me tinhão

dito nada, e por isso é que não lhe mandei a tua carruagem para o esperar na estação antes

d’hontem. Erão os annos da Thereza Ponte e eu tinha jantado às 4 horas para ir depois com a

Thereza à Tascoa, pois de manhã não tive animo por cauza do calor. He longe de maneira que

quando cheguei de volta a caza erão doze e meia e teu Sogro já se tinha recolhido. Hontem é

que o vi, e elle disse-me que tu provavelmente virias com a Maria na sexta de tarde, pois de

manhã apanha se muito calor, e tendo alguma couza que arranjar para a ida para Oeiras é

melhor vir à noite, do que no sabbado pela manhã para principiar logo a trastejar. Sempre

conto ir na segunda feira.

Hoje estou eu no meio do dezarranjo de tirar as esteiras do meu quarto e ainda que

me estabeleça nas sal Ias em baixo, já tenho tido que ir lá a cima humas poucas de vezes. São

arranjos que é percizo fazer mas que muito secão.

Saberás que me rezolvi a separar o Melindre (passarinho), dos companheiros pois

estava quazi degolado, à força de o picarem no pescoço. Esteve hum dia murchinho, apezar de

estar na gaiola ao pé, mas agora está bom e vão lhe nascendo as penas, coitadinho. Desta

escapou.

O Menezes partio hontem para o Algarve, vai n’huma bôa commissão, mas elle acho

que ia com sua perguiça, entre tanto mostrou-se muito grato a teu Pay que é quem lhe

arranjou o lugar. Tive antes d’hontem carta do José que está bom e manda recados a todos.

Agora me vierão trazer huma carta do Dampierre para ti. Receando que fosse algum convite a

que fosse necessario responder, abria mas não era, como verás, entre tanto não me parece que

fiz mal de a abrir. Sabia pela Maria que tu tinhas tido perguiça de lêr o artigo do Roza, mas
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que por fim sempre o tenhas feito, e que te tinhas divertido com aquellas asneiras. Sou peior

do que tu, não tenho tão bôa fé; não acho que elle seja hum bom homem, pelo contrário

receio, que se não é doudo seja hum grande traste. Elle parece me que não vê na irmandade do

Santissimo senão a capa encarnada, e que acha aquilo bonito e por isso approva. Da pobre

mulher faz simplesmente planta. Escapou me a Pastoral de Mgr Gousset; veio n’algum dia em

que eu com a pressa de te mandar as gazettas não as cheguei a lêr. ADeos recados à Maria, e a

tua Sogra, acceita os de tua Irmãa e crê me sempre tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 13 d’Agosto de 1863

Meu querido Filho do meu Coração. Recebo agora a tua carta e a da Maria, e escrevo

para dizer que fico sciente que querem a carroagem na estação de Santa Apolonia às oito

horas no sabbado pela manhã. Estou me arranjando para ir na segunda feira para Oeiras, se

Deos quizer; espero que teu Pay à ultima hora não principie a dizer que quer ficar mais huns

dias, mas em todo o cazo, vamos nós.

Ainda não tenho trintanario; o Espanhol tem me servido optimamente coitado. Agora

previno-te que o teu cocheiro, quer que se lhe dê pão em Oeiras; ora eu dou ração ao

Francisco, mas não pão, pois elles estão a seco, e pão tanto importa compralo cá como lá. Não

cedas. O de teu Pay tem a mesma pretenção, e eu quero que elle rezista taobem; veremos.

Em caza não ha novidade, estamos todos bons, graças a Deos. Appareceo cá hoje o

Annunciação, e como se demorou, é tarde e não posso sêr mais extensa. Remetto o Journal

des Villes et des Campagnes; A France não veio, não sei porque. Recados à Maria e a teus

sogros, acceita os de teu Pay e Irmãa e crê me

Tua May e maior amiga.

Izabel
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