
Lisbôa 6 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Como sei que hasde estar com cuidado na mana

quero dizer-te do primeiro que tudo que ella vai indo bem, graças a Deos. A molestia vai

continuando sahir à pele, tem febre e esta abatida, mas isso não admira; de noite socegou

bastante, e de dia tem tido menos dôr de cabeça do que hontem. O Dr. Gomes ainda não veio

hoje, o que prova que não ficou hontem com cuidado, mas estou à espera d’elle. Entre tanto

vou escrevendo para que não aconteça esta carta ficar demorada, e vocês com cuidado.

Estou dezejando saber da tua chegada a Coimbra. Sei pelos criados que hontem de

manhã estava um frio de morrer. Muito estimo que fosses de caleça, pois sempre se está muito

menos exposto ao tempo do que a cavalo. Não fallemos em saudades, pois deixastes por cá

muitas, mas quando penso no transtorno que seria para ti têr agora huma doencinha, confesso

que estimo que partisses antes de se te poder pegar o sarampo da mana. Deos tudo faz para

bem.

Hontem não vi ninguem da Bôa Morte, nem dos Mariannos, eu mesmo não dezejo

que cá venhão, pois recearia que se pegasse a molestia aquelle ranxo de crianças; mas tive

duas vezes noticias e sei que estão todos bons; hoje já cá mandarão, e todos fallão em ti

dezejando saber da tua chegada.

Recebo hoje huma carta do José de 4 na qual me diz que desde 29 que não tornou a

têr cartas minhas. Zanga me isto bastante, pois coitado estava com cuidado; eu escrevo

sempre hum dia sim outro não. Raras vezes passo dois dias, de maneira que escrevi a 29, a 31

de Dezembro, a 2 de Janeiro; a 4 he que o não fiz mas hontem tornei a escrever. Perguntei aos

criados aonde tinhão deitado as cartas. A de 29, que chegou atrazada, foi ao correio geral, as

outras forão deitadas cedo na caixa aqui ao pé. He huma grande quezilia sêr exacta, e não

conseguir que vocês tenhão noticias regularmente.

Teu Pay está melhor do defluxo, mas conserva se de burro o que não me admira,

porque quando tu te vais embora fica sempre n’esse estado por varios dias. Mandou chamar

Francisco d’Almeida, estimarei que venha para o espertar. Diz que a sua constipação lhe faz

muito transtorno porque estava encarregado de arranjar e fallar ao Jurados na cauza do tio

Saldanha. Vejo por isto que he negocio de que se vai tratar agora. A Tichi está muito

constipada assim como eu. Não sei como pilhamos todos estes defluxos. ADeos meu querido

Filho. Muitos recados ao José, elle hade estimar bem a tua volta para Coimbra, coitado estava
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muito só. Que tal se arranjarão os sacos na caleça? Chegou tudo a salvamento? A mana

manda te muitos recados e ao José! Eu quero os para o Caetano.

Cá esteve hontem Monsenhor. O Horta he que não apareceo, o que me admirou.

ADeos abraço te e abençoo te do coração assim como ao mano, como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 8 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração.

A mana vai indo muito bem, não quero deixar de t’o dizer hoje para que não fiquem

com cuidado. Já hontem tomou huma sopinha no caldo, e hoje chá com leite e huma

chambella, que muito bem lhe soube. O que está he fraca, coitada. Ella muito falla em ti e no

mano José. Hontem esteve a imaginar as horas a que chegarião a Coimbra, o que dirias, o que

faria o José etc. Tomara já têr noticias da tua chegada. Hoje jantão todos na Boa Morte, são os

annos da tia Ponte; eu tenho minha pena de não poder ir, mas como a mana vai bem, o mais

paciencia. O Manoel Ponte principiou hoje a ir à aula de Latim do Collegio do Bastos he do

meio dia às 3. Duvido que esteja contente. ADeos meus ricos filhos que não posso mais.

Abraço os e abençoo os do coração como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 11 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem contava com carta tua, ou pelo menos

do Caetano dando me noticias da tua chegada a Coimbra, e como a não tive, fiquei sensabor,

dizendo me a minha razão que não devia têr cuidado, porque a parte Telegraphica dizia que

tinhas chegado bem, mas ao mesmo tempo o coração estava inquieto, e muito dezejozo que

chegasse o dia d’hoje para têr noticias. Com effeito esta manhã recebi a tua carta de 9 e por

ella sei que chegastes no domingo muito tarde, mas que tivestes huma bôa jornada sem soffrer

muito do frio, e que em vez de te ires moendo em cima de hum cavalo, podestes aproveitar a

jornada para dormir alguns bocados. Por agora se pode imaginar o muito commodo que fará

metter-se n’huma diligencia, e chegar a Lisbôa em poucas horas. Eu julguei que tu já

conhecias Alcobaça mas vejo pela tua carta que foi pela primeira vez que passastes por essa

terra. O Convento não tem comparação com o da Batalha em quanto à beleza da architectura,

he de huma epoca em que ella não florescia em Portugal nem em parte nenhuma, mas he

notavel pelo tamanho, e como monumento historico he pena deixalo arruinar. A Igreja

supponho que deve estar menos mal conservada, porque he hoje freguezia. Pela cozinha

sempre ouvi dizer que passava hum rio, e a livraria era huma bela caza, ainda que não julgo

que fosse muito rica em obras de valor, porque aquelles frades não brilhavam pela sua

instrucção. Quando a estrada estiver feita é calcada, não rezisto n’huma das ferias pequenas a

ir-lhes fazer huma vezita a Coimbra, e vêr de caminho Alcobaça e a Batalha. Imagino que o

José na primeira noite estremunhado pelo som no não te festejou nada, mas que depois hade

têr gozado muito da tua volta, pois estava muito só, coitado. Estimo que gostasse das bolaxas

e dos bolos. Logo direi às duas pessoas que derão esses prezentes o bem acceitos que forão.

Estimo que o José gostasse do meu prezente. Vejo que elle tem immenso que fazer, mas

espero como tu que dê conta do recado, ainda que o tal exame de Grego me dá algum

cuidado. Agora o têr que traduzir Horacio, não me afflige, pois acho que sabendo bem os

principios da língua, he só percizo costumar-se ao modo de escrever dos differentes autores, e

isso em pouco tempo se consegue. Acho que fazem muito bem em exigir que se dê Horacio,

pois achava huma vergonha parar em Virgilio e Tito Livio.

A mana vai indo muito bem, graças a Deos. Hoje pela primeira vez está lendo, sem

lhe cansar a vista. Ainda está na cama, mas ella tira partido de tudo, tem muito bôa feição,

está alegre e contente, tudo a faz rir coitada, apezar da solidão sêr a maior, pois só eu he que

estou com ella. A Tichi entra e sahe pela manhã e à noite; teu Pay taobem, porque não se tira
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quazi de ao pé do lume; elle tem estado com bastante toce, mas está melhor. As tias, como

tem medo do sarampo para os seus respectivos pequenos não vem cá, isto he fazem huma

vezitinha na salla mas não vem cá a cima. O Avô taobem, por cauza dos pequenos Pontes não

entra no quarto, de maneira que não tem vezitas que a distraião; mas tem tido cartas da

pequena Ponte que muito a divertem, porque conta-lhe tudo, e faz as suas reflexões muito

ratona. Darei à tia Ponte os teus parabens e recados, assim como às mais pessoas que nomeas.

O Avô manda-te recados, e disse-me que te dissesse que tinha realmente gostado muito de ti.

Os Barrunchos e Horta cá tem vindo. Não sei o que se passou no baile do Club

porque não vi ninguem que me desse noticias mas tenho as de M.me Alboni na Filha no

Regimento dizem que cantou e reprezentou admiravelmente tudo lhe querião fazer repetir; foi

hum enthusiasmo geral e mesmo os seus menores admiradores (os de bôa fé) dizião que nunca

tinhão ouvido cantar assim.

Muito me divertio a descripção que fazes da barrela do Augusto, e do seu propozito

de se emendar. Espero que persevere; para melhor dizer duvido, mas dezejo.

Em quanto ao negocio com o Rodrigo ainda antes d’hontem o lembrei ao tio Ponte,

que disse que o ia recomendar ao Fonseca Telles. O Bispo Conde mandou dizer a teu Pay que

dava a licença para o cazamento do tal rapaz logo que elle aprezentasse certidão de baptismo

que he o que falta, mas que esse documento não podia elle dispensar, e entende-se. Acho bom

que o digas à pessoa que te recomendou o negocio. ADeos meu rico Filho. Dize ao Caetano

que lhe agradeço a sua carta, e que lhe responderei. Recados ao José, e acceitem os ambos da

mana, e de todos os tios, tias, Avô, primos, primas etc. Abraço te e abençoo te como May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 15 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do Coração. Hoje recebi o teu poule (assim se chama em Francez

hum escriptinho) do dia 13, mas a mana taobem recebeo a tua carta do mesmo dia, e essa era

mais detalhada, falia muito no José, e dás-me noticias que eu muito estimo, pois vejo que

apezar de têr muito que fazer, se conserva alegre, e com os seus habitos, como o de assobiar

por exemplo, que indica n’elle bôa saude, e que perde logo que está doente. As taes bolaxas

tem tido muita aceitação, e heide vêr se he prezente que se possa repetir, isto he se ha meio de

as mandar para Coimbra.

A mana acaba agora de se levantar. Ella está muito bem graças a Deos. Mandei vir a

tua poltrona (supponho que m’o não levas a mal), e acha se perfeitamente. Tem bôa vontade

de comer, em fim está bem; só o que perciza he cuidado com o ar, mas dentro de oito dias

acho que poderá sahir. Eu taobem tenho estado encerrada, pois como está muito só, não a

quero deixar, coitada; contudo antes d’hontem à noite sahi, as tias tinhão camarote para ouvir

M.me Alboni na Filha do Regimento, e instarão tanto para que eu fosse, assim como a

Thereza, que fui. Gostei muito; canta admiravelmente e reptezenta taobem com muita graça.

Foi muitissimo aplaudida, o Theatro estava cheio, Em a mana estando bôa, heide levala, e

muito me lembrei de ti e do José, que de certo gostarião de a ouvir principalmente tu, que

gostas mais de divertimentos do que o José.

Falla-se em hum baile no Paço no dia 28, não sei se he verdade, e em outro do

Marquez de Vianna a 27, mas este vem transtornar huma soirée projectada em caza do

Visconde d’Azurara, com jantar aos Condes das Alcaçovas, que diziam que havia de sêr

couza bôa. Imagino que o Visconde no fundo não tem pena nenhuma de têr hum impedimento

tão real e evidente a dár a tal soirée. São estes os divertimentos em que ouço fallar por agora.

A respeito dos negócios que tu cá deixas-te e encarregado, hum a mim outro a teu

Pay, direi que ainda antes d’hontem o lembrei ao Conde da Ponte; agora o de teu Pay, isto he

o do Dr. Bernardino, não sei em que estado está, teu Pay não tem fallado em tal, he verdade

que elle tem estado constipado, e pouco tem sahido. O Horta e o Barruncho filho cá vem

muito a miudo, principalmente o primeiro. Monsenhor taobem aparece, e Francisco

d’Almeida.
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Dizem que Maria Amalia Figueira vai com a Irmãa Marianna para Vianna do Minho,

quando ella voltar. ADeos meu rico Filho. Abraço o José e a ti, e ambos abençoo como May e

maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano. Dize-me se entregastes a encomenda ao filho do Dr.

Bernardino.



Lisbôa 19 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de 16 do corrente,

que continha esse escritinho, que restituo (segundo a tua carta) mas sobre o qual me não dás

explicação alguma, e que supponho me mandaste só para vêr o estylo alambicado, e o

frazeado cumprimentecio que no fundo nada diz. O que eu estou he de boca aberta vendo a

tua exactidão em escrever; estimo-a immenso, pois gosto de têr cartas tuas, e gosto que

escrevas à minha gente, que he muito tua amiga, e se obriga muito que tu lhe mostres amizade

taobem. O Avô, por exemplo, ficou muito derretido com a tua carta, e eu agradeço t’a por lhe

dáres esse gosto a elle, e a mim.

Hontem não escrevi, porque a mana o fazia. Ella está bem, graças a Deos, sahe

d’aqui o Dr. Gomes que já a deixa sahir para a salla, isto he para a sua sallinha que he muito

agazalhada, e naturalmente para a semana, sahirá de cima para baixo. Naturalmente póde ir ao

baile do Paço, e por tanto percizo tratar da sua toilette. Eu tenho estado sempre em caza, hoje

he que contava sahir, mas teu Pay foi na carro agem para as Cortes, e não sei se terei trem.

Ficará para amanhã. Bem creio que tenhas tua pena de perder estas funções que por cá se

preparão, e o Theatro; mas não ha remedio senão cada hum habilitar-se para preencher

dignamente o lugar em que Deos o colocou na Sociedade, e sem trabalho e estudo nada se

consegue. Estudos e divertimentos ao mesmo tempo, não he possivel, por tanto não ha outra

couza a fazer senão aproveitar estes annos utilmente e depois procurar gozar. O contraste do

trabalho com o descanso, he que faz apreciar este. As pessoas que passão a vida sem fazer

nada, por fim estão cansadas e secadas de tudo e ficão o que os Francezes chamão blasés, dos

divertimentos, de nada gozão, tudo as enfada e ellas enfadão os outros. Mas escuzo de te

pregar mais a este respeito, pois eu sei que tu estás convencido d’isto; e que ainda que

podesses, não deixarias de continuar os teus estudos até ao fim. Disse-me o Horta que tinhas a

fazer huma dissertação sobre economia politica; supponho que será em Portuguez.

Com que o José tem a mania de dar o Ré grave; forte historia tenho eu rido immenso

com ella assim como a Thereza. Vejo que o ré grave substitue o assubio.

Não sabia o que contas a respeito de Frei Joaquim querer a caza. Eu sou da tua

opinião em tudo o que dizes, mas se as Chalberts se forem, tenho medo que tenhamos aquella

bôa vezinhança, pois de mais a mais o meu Martins acho que está a vêr se pode por aqui

ganhar alguma couza.
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Por outro lado o Ramalho quer aforar a Oliveira, e açena com varios contos de reis.

Teu Pay diz que não quêr; mas eu como o conheço, receio que por birra alguma vez se metta

em embaraços, de maneira que tomara que respondesse por huma vez secamente que não,

para que o homem dezista. ADeos meu rico Filho. Remetto huma carta da tia Marianna para

vocês lerem, porque tem huma historia de Francisco Correa que os hade fazer rir. Abraço te e

abençoo te assim como ao José e sou tua May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana. Dá os meus ao Caetano.



Lisbôa 23 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d’hontem escrevi a teu irmão, hum pouco

afflicta com a historia que tu contavas das taes bancadas de neve, e do combate que se lhes

tinha seguido, assim como do feriado dado forçozamente pelo Vice Reitor, e estavão hontem

dezejando têr mais noticias com receio que essa brincadeira tivesse tido consequencias, mas

não recebi carta de nenhum de vocês, e hoje he que tive huma do José de 21, em que não falia

nada na historia, senão dizendo que já a devemos saber pela tua carta, por tanto vejo que não

teve as consequencias que eu temia; e os jornaes de Coimbra não contão o que se passou; mas

por ahi se tem comentado, e hontem o Damazio disse a teu Pay que tu tinhas tomado huma

parte activa em tudo; que os rapazes só se tinhão aquietado com prezença do Secretario Geral,

que hum Lente tinha sido insultado etc. etc. Isto não atribuia elle a ti, mas dizia que no tal

combate tu tinhas tomado parte destincta. Teu Pay ficou afflicto com isto, e eu taobem, pois

realmente, como eu dizia na carta de antes d’hontem, não gosto nada que te mettas em

brincadeiras de ruas, e como se vai chegando o tempo em que essas brincadeiras costumão

passar os limites permittidos, fico deveras muito cuidadoza, e peço-te por tudo quanto ha, que

não te mettas em nada, e que passes o teu entrudo pacatamente. Lembra-te do que me affligi

com as historias do anno passado, e que scenas semelhantes se se desculpão huma vez como

sendo o que se chama rapaziadas, para a segunda já merecem outro nome. Alem d’isso tens

agora ahi o mano, és responsavel por elle, e por tanto tens ainda mais obrigação de sêr

prudente e de evitar não só as dezordens, mas tudo que se pareça com ellas. Em fim espero

que te lembrarás de mim, e que me evitarás cuidados.

Dize-me se o relojio do companheiro do O’Neill ficou bem consertado.

Pedirei ao tio Ponte os 6$000 reis dos livros, e se queres saca o importe da mezada

de Fevereiro que eu o pago aqui ao Costa, quando pagar o cobertor.

A mana já está fazendo a sua vida ordinaria, hoje acaba o regimento e por tanto vai

jantar lá a baixo; ella está bem, graças a Deos, e não me arrependo das cautellas que tive, que

forão todas mandadas pelo medico, pois huma doença de pele he percizo têr muito cuidado. O

João Ferrão está com sarampello, desde antes d’hontem, os Alcaçovas e Minas com sarampo.

Tem sido huma epedemia em Lisbôa. Deos permitta que em Coimbra não haja nada. Afflige

me muito mais o que por lá possa haver do que o que por cá ha.
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O Horta aqui continua a vir, e sempre pergunta por todos vocês. Teu Pay lá o

acarretou hontem à Rua dos Condes, acho que sem grande apetite, mas com a sua costumada

condescendencia, cedeo. Hontem era a soirée do Marquez de Fronteira, eu não fui, e teu Pay

poz-se agora no costume de não querer levar a Tichi, quando eu não vou. Não sei por que,

pois d’antes ia muitas vezes com ella só, o cazo he que não foi ninguem de cá. Hoje he o baile

do Club, ao qual taobem não vou.

ADeos meu rico Filho, abraço te e abençoo te assim como ao José; acceitem ambos

recados da mana, do Avô, das Tias, Tios, primos e primas. A Bébé Ponte hontem estava

fallando no seu primo bonito, perguntou-lhe a tia Ponte quem era, disse que era o primo

Antonio Rio Maior. Vê lá que tal. ADeos. Recados ao Caetano.

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 27 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a carta do José de 25 na qual me

assegura que tu te não mettestes em nada na brincadeira da neve. Eu já estava descansada a

esse respeito, pois como, felizmente, nunca me enganastes, não tinha motivo algum de

duvidar da tua palavra, e acreditei inteiramente no que me dissestes, dando todo o desconto a

exageração de historias que passão por varias bocas.

Acho como o José que o Vice Reitor fez muito mal de não mandar tocar a Cabra,

mas as nossas autoridades são todas assim, fraquinhas. Parecem-me todos velhos, cegos,

corcovados, obrigados a andar encostados a hum páo. O passeio do Maldonado acompanhado

por 9 soldados e hum capitãozinho, acho bastante rediculo. Cada vez gosto menos de

espalhafatos.

Teu Pay escreve quazi todos os dias portanto he provavel que lhes contasse alguma

couza sobre o baile do Marquez de Vianna, que foi muito bonito segundo ouvi. Eu não fui;

estou me rezervando para o de Belem, e tenho tido hum trabalhão com a toilette da mana.

Contarei depois como he, por agora só direi que he todo feito na Levaillant. Que tal! Parece-

me que d’esta feita se não fôr bem, he por desgraça minha pois não sei que mais havia de

fazer; não me fiei no meu voto, fui com as tias escolher, não olhei mesmo muito a despeza,

em fim fiz o que pude para escapar à critica. Mas acho que agora ha luxo de mais para as

meninas, e que no meu tempo havia o bom juizo de se gostar de tudo muito mais simples.

Eu e a mana tivemos hontem hum bom prezente do Avô, cada huma hum bonito

vestido, e hum bom châle. A tia Ponte teve o mesmo, a tia Marianna que já tinha tido hum

châle, teve hum vestido, e a Thereza Ponte outro. Elle pergunta sempre muito por vocês e

manda-lhes recados. Eu hontem fui jantar com a Thereza à Bôa Morte, pela primeira vez

depois do sarampo. As pequenas festejarão muito a Thereza. A Bébé ficou tão sobressaltada

quando a vio, que nem podia fallar, coitadinha. O Manoel lá estava, elle esta semana tem ido

todos os dias ao Collegio sem dar lição de Latim, porque o mestre (que he o Bastos) tem

faltado, hum dia por estar doente, outro por que chove, outro por que vai ao Paço; o cazo he

que não tem havido aula. He impossivel que os rapazes se adiantem assim; mas o Manoel tem

ainda o Santos, de quem o Conde da Ponte gosta. Acha o bom mestre e muito bom homem,

prestando-se a ensinar tudo tomando mesmo cuidado na lettra, em fim acha-lhe muito bôas

couzas, e que o Manoel se tem adiantado com elle.
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Esta noite temos os annos da Viscondessa d’Azurara. Gosto d’ella, mas estou cheia

de perguiça de ir. Que remedio senão vencela. A Thereza taobem vai. Tenho saudades tuas e

pena que não possas ir em nosso lugar, pois decerto gozavas muito mais. ADeos meu querido

Filho. Recados ao José, e ambos acceitem os da mana, e de todos da Bôa Morte e dos

Mariannos, assim como a benção que lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 31 de Janeiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem não me foi possivel escrever-te; recebi

a carta do José de 28, e hoje a tua de 29 que me deixa com bastante cuidado em ti, pois vejo

que he percizo estares de veras muito constipado para te teres sugeitado a seguir o conselho

do Caetano, e ficado em caza no domingo, deixando ir o José só ao jantar do Bispo. Dize me

o que tens, se he defluxo de cabeça ou toce, e n’este cazo toma as pirulas de sinogloza (de

quatro grãos cada huma) que aqui tomastes e te fizerão bem; toma taobem leite de burra, em

fim trata te pois tens agora huma propenção para toces que não he nada bôa; e muito peior

n’huma famillia em que se soffre d’asthma como na de teu Pay. Eu quando sei que algum de

vocês tem alguma couza, fico logo nos ares. Como não costumas sêr muito acautelado, o teres

ficado em caza he signal que te sentias muito incomodado. Dize-me como te constipaste e

quando. Recomendo-te que andes bem calçado, com galochas de borracha, pois são muito

bôas para a humidade. Tu quando fostes d’aqui, já ias bom da toce; forte zanga tornares a

endefluxar-te, e d’antes não eras atreito a constipações. Falla ao Dr. Raymundo, e antes fiques

huns dias em caza, do que te exponhas a pilhar alguma doença maior. Em fim, lembra-te dos

cuidados em que eu estou, sabendo-te doente longe de mim. Quando aqui estão, taobem me

afflijo, mas a certeza de os fazer tratar como deve sêr, quando estão doentes, consola-me e

anima. Longe, não he o mesmo. Tenho só os cuidados e afflições, e nada que os suavize nem

me distraia d’elles. O pobre José teve que ir sozinho ao jantar do Bispo. Forte vergonha, mas

estou certa que se sahiu bem do negocio. Dá-lhe recados.

Eu hoje tenho a sessão da Associação por isso não posso escrever muito longamente,

mas acho que teu Pay hontem daria noticias do baile. Foi bonito, mas sempre são menos

animadas aquellas funções do que as particulares, e a caza não he grande couza, porque a salta

de baile fica muito fora de mão. Havia toilettes muito bonitas, e quazi tudo novo. A mana

acho que estava muito bem, e galantinha (pondo de parte toda a cegueira de may). Tinha hum

vestido de tule branco, com flores azues claras, flores irmãas na cabeça, e hum fio de perolas

no pescoço. Estava muito singela, mas muito fresco tudo e ficava-lhe bem ao parecer. Dansou

com o Avô. Achei-lhe immensa graça. A tia Marianna não foi por ter a Izabelinha com

sarampo. Forte sensaboria, mas vai muito bem, graças a Deos.

A mana não dansou nem com ElRey, nem com nenhum dos Principes.
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Tu dizes-me que não me achas razão em dizer que as raparigas do meu tempo tinhão

o bom gosto de se vestirem todas muito simplesmente pois eu ainda repito o meu dito, pois

acho que huma rapariga moça nunca deve têr nada que dê nos olhos, nem que chame a

attenção, mas se por acazo reparão para ella, deve estar de modo que a achem bem em tudo, e

que a critica por mais que procure, não tenha nada que dizer nem no seu ar nem no seu

vestuario. No seu moral taobem deve sêr o mesmo. Nunca deve procurar brilhar, mas se

fallarem com ella, deve poder entrar em todas as conversas, com conhecimento de cauza. Em

talentos agradaveis, o mesmo; nunca pôr-se em evidencia, mas se as suas habilidades são uteis

ou necessarias à sociedade, fazer uzo d’ellas com modestia, mas sem demaziado

acanhamento. Estes principios he que me tem dirigido na educação da mana, e tudo quanto

vejo me convence mais que tenho razão, e que a missão das mulheres n’este mundo he

differente da dos homens. Não sei se a mana cazará (nem me importa isso nada por agora)

mas sei de certo que o homem que cazar com ella, hade sêr feliz, pois ella a tudo se hade

amoldar. Ella mesma tem huma tal mansidão, e contenta-se tanto com tudo, que me parece

que será sempre feliz, qualquer que seja a sua pozição. Para os homens he muito differente,

mas acaba-se-me o papel e o tempo, e por e isso em outra occazião continuarei esta conversa.

Recados ao José, acceitem nos ambos da mana, e a benção que lhes manda a sua May e maior

amiga.

Izabel

Recados ao Caetano. Já mandei ao Costa os 6$000 reis.



Lisbôa 4 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do Coração. Hoje recebi huma carta do José do dia 2 e teu Pay

huma tua da mesma data, na qual lhe dizes que estás melhor do defluxo, e que foi por cautella

que não fostes a caza do Bispo; mas eu pelo modo por que dizes tudo isto, fico persuadida,

que não estás ainda bom, e torno-te a recomendar que te trates, não sendo nunca para

desprezar as constipações em rapazes da tua idade, e muito menos na tua famillia. De mais a

mais n’esta estação, tão fria e humida. Compra galochas de borracha, para evitar a humidade

nos pés, e toma cuidado de te vestires e despires de janellas e portas fechadas. Aqui tem

chovido immenso estes dias; hoje está a cahir agoa sem cessar; fomos à Missa debaixo d’ella

e voltamos do mesmo modo, entre tanto o frio diminuio alguma couza, e em caza estamos

todos bons. Os pequenos dos Mariannos he que estão ainda de cama e com toce, mas não dão

cuidado. A mana Marianna taobem está constipadissima; hontem não cessava de tocir; apezar

d’isso veio ao Theatro aonde tinhamos camarote para ouvir M.me Alboni no Barbeiro. Canta

admiravelmente e levou não sei quantas coroas, nem quantos ramos. Era hum jardim; mas a

peça a não sêr ella, vai muito mal. O único suffrivel era o Celestino no papel de D. Basilio;

não vai muito mal, coitado.

Davão taobem a dansa nova, que he huma brincadeira para o entrudo que tem sua

graça. O St. Leon he o ensaiador das dansas, aparece à frente do Proscenio, a apitar para se

levantar o pano, que custa muito a ir a cima, e por fim vai só metade, de maneira que as

dansarinas só se vêm dansar da cintura para baixo; por fim levanta se o pano, principia hum

ensaio, e ha o dansarino francez (não sei como se chama) que vem vestido de mulher, finge a

may de huma das dansarinas, e faz muita caturrice não querendo que ella danse certos passos;

penteando-a etc. etc. O St. Leon e imita perfeitamente a Fleury, no passo que esta dansa no

saltarelo, e faz muita caturrice taobem. Por fim ouve-se huma polka tocada pela muzica

militar por cima da tribuna, e assim que principia, começa taobem tudo a dansar; faz hum

effeito bonito; tudo se mexe, lustres, espelhos, vasos, dansarinos, figurantes e até os

empregados, e n’este corropio acaba o espectaculo. Para huma vez, dá vontade de rir, para

mais hade sêr secante.

Temos outro baile amanhã, e outro no sabbado. Amanhã vou, para o outro veremos.

A mana vai de côr de roza.
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Dize ao Jozé que muito ri com a sua carta e a sua descripção do jantar do Bispo.

Amanhã o depois lhe respondo. Abraço os ambos e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Acceitem recados de Thereza, do Avô, tios etc. Todos perguntão sempre por vocês.

Recados ao Caetano.



Lisbôa 8 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração.

Hontem à noite ouvi huma couza ao Horta que me fez ficar com immenso cuidado

em ti pois, dizias-lhe n’huma carta que estavas melhor, e isto era signal que não estavas bom,

e se m’o dizias a mim, era para me não affligir. Tu fallares as Horta na tua saude, era prova

taobem que tinhas alguma couza de mais serio, senão não te lembrava d’isso. Em fim je

m’étais monté la tête, estava mesmo morta de cuidado, agora estou hum pouco mais

descansada porque recebi a tua carta de 6 em que me dizes que não devo têr cuidado, por que

a constipação, já lá vai, mas não estou de todo socegada, porque não acredito muito n’este já

lá vai; sei que os teus defluxos são muito impertinentes, e vejo que d’esta vez mesmo tu tens

tomado algumas cautellas, pois sahes pouco, e tens-te resguardado do ar. Mas isto não basta,

he percizo fazer alguma couza, e como o meu remedio de confiança he o oleo de Bacalháo,

que faz bem mesmo quando se está bom, quero que o tomes. Se lá o não há, eu o mando de cá

clarificado. Isto he muito serio; principia por pequenas porções, huma colher de chá antes

d’almoço, outra antes de jantar, depois duas, e augmentar até huma comer de sopa.

A ultima vez que estivestes em Lisbôa estavas magro, he percizo que eu para Maio te

ache outra vez gordo, e para isto he muito bom tomar o oleo, que he grande remedio para

quem he delicado, e tem a tua constituição. Alem d’isto he percizo não perder de vista a

doença da famillia de teu Pay, e ainda que, graças a Deos, os meus filhos parecem sêr muito

mais fortes do que seu Pay e tios, com tudo sempre se deve lembrar a gente d’estas molestias

de famillia, e procurar e emendar os vicios de constituição que possão haver. Responde me

sobre isto, mas sobre tudo faze o que te digo.

Os annos do Avô não forão hontem, são amanhã; e lá vamos jantar todos à Bôa

Morte, aonde de certo vocês hão de sêr lembrados. O Alexandrinho teve hum attaque de peito

forte, hontem tomou hum vomitorio, hoje está melhor, graças a Deos.

O Nhonho taobem vai melhor, a Bébé Asseca he que ainda está abatidinha. ADeos

meu rico Filho, que vou escrever ao José a quem hontem prometti de o fazer.

Muita graça acho eu a baleia que se espalhou de se acabar o mundo, e às tolices da

filha da Joaquina de querer aproveitar os vestidos. Aqui taobem se espalhou isso o anno



0281_1855_02_08P AS_B74AE8 / página 2

passado, e houve não sei quem que teve hum faniquito de susto. Abraço te e abençoo te como

May e maior amiga.

Izabel

Tu não vais ao baile do Forjaz por não têr pachorra, ou por estar constipado?

Recados do Avô e de todos os tios e tias.



Lisbôa 10 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Não recebi hoje carta tua, mas sim huma do

José do dia 8 em que não falia nada na tua saude. Não sei se deva tomar isto como bom ou

mao signal; eu sempre gostava mais que me dissesse que estavas bom, e admira-me que o

José a quem tenho muitas vezes fallado na tua constipação, me não tenha respondido nada a

este respeito. Veremos o que faz quando receber a minha carta de antes d’hontem, em que lhe

pergunto pozetivamente noticias tuas.

Hoje faz trez annos que morreo o pobre tio Luiz, coitado. Parece impossivel que já lá

vá tanto tempo. Hontem fomos todos jantar a caza do Avô, aonde estavão todos os Alvas, e à

noite foi o José Correa e a mulher, José de Lancastre e a mulher e Condessa da Ponte

Joaquina com os nettos. Lá se bebeo à tua saude e do mano, e se lamentou a falta que vocês

fazião. O Avô manda-lhes dizer isto mesmo e manda-lhes recados. Eu não só fui jantar à Bôa

Morte, mas mesmo almoçar com a mana, depois viemos a caza por cauza da lição do Masoni.

Gozei muito, a dizer a verdade de têr cá meu Pay no dia dos seus annos, e sobre tudo de o vêr

completar 70 em tão bôa dispozição. Deve-o à sua forte constituição, mas ainda mais à

regularidade da sua vida. Aquelles que comettem excessos (seja qual fôr a especie), pagão

sempre com a sua saúde; muitos morrem antes de chegarem à velhice, e se chegão a ella

outros, he tão cheios de doenças, de achaques e de padecimentos, que a vida longe de sêr hum

gozo, he hum tormento.

O Manoel Alva he hum exemplo d’isto. Lá estava elle hontem tão amarelo, e magro,

que faz dô. Deixou de fumar, porque o fumo lhe faz muito mal, e o Conde d’Alva taobem. Ao

menos emendarão-se d’esse vicio. Esquecia-me nomear o João Murça entre as pessoas que lá

estiverão hontem. A Tia Marianna fez a sua partida de voltarete com o Horta, e os dois Josés.

Teu Pay não quiz jogar não sei porque.

Agora recebo huma carta do mano Nuno que me diz que a mulher teve hoje huma

filha. Elle tem o pequeno segundo bastante doente. ADeos meu rico Filho. Abraço te e

abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 12 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebemos hoje a tua carta de 10 na qual

procuras tranquilizar me; mas confesso-te que o não consegues completamente, pois a tua

logica de certo não chega a provar que estar melhor e estar bom he o mesmo. Eu não julguei

que tu tinhas estado muito doente, mas sim que tinhas tido huma constipação com toce, e que

ainda não estavas livre d' ella, e dá-me isto mais cuidado do que se te soubesse com alguma

outra doença.

Já disse, não estou ainda descansada e recomendo-te muito que te trates; dize-me

sinceramente se ainda tens toce, pois n'esse cazo quero te mandar o emplastro que o José

punha e que lhe fazia tanto bem. He huma couza que não custa nada, e em que tenho muito fé.

Agora anda com elle o Manoel Alva, e tem-lhe feito immenso bem, pois está quazi

sem toce.

Muito estimo saber o que o Forjaz pensa a teu respeito, e muito estimei que mereças

huma distinção honroza, que por mais que digão, sempre faz gosto e influe favoravelmente

não opinião dos outros. Eu tomara que se decidissem os taes dois negocios do Bernardino e do

Rocha, mas pela minha parte não posso fazer senão lembralos ao tio Ponte e a teu Pay. A este

he que levo a mal têr-se compromettido quando não havia nenhuma necessidade d'isso.

Agora então tem perguiça de fallar ao Rodrigo, acho que anda mesmo fugido d'elle

em vez de o procurar, e encarregando-se d' outras pretensões que lhe devem ser muito mais c

indifferentes como por exemplo a do Frei Joaquim, e fallando n'ellas impossibilitasse de fallar

em outras. Isto he para ti, não me respondas, mas vê se indirectamente fazes sentir a teu Pay

que o assumpto caturrice não deve sêr tratado em primeiro lugar, e que abandone Frei

Joaquim aos seus outros protectores. Estopada prega elle de todo o tamanho à Tichi, vem

passar manhãs inteiras com ella. Eu cá não lhe apareço.

Quem perguntou por ti hontem à noite foi o Peterson, e manda te recados.

Antes d'hontem havia muita gente no baile do Paço, foi como todos. Hontem houve

huma pequena soirée em caza do Duque da Terceira; nós estavamos convidados, mas a mana

estava com dôr de cabeça e não foi; eu depois de combatter a immensa perguiça rezolvi-me a

ir, mas muito tarde, erão quazi onze horas. Achei lá ElRey D. Fernando, que dansou, valsou,

conversou toda a noite, e ate cantou por duas vezes, d’isso gostei eu, pois realmente tem
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muito bôa voz. Entre nós seja dito, acho que elle faz mal, sobre tudo em quanto he Regente de

se aprezentar tanto em público, e tanto sem ceremonia. D'aqui a pouco costumão se todos a

tratalo como hum particular; já muito pouca ceremonia se faz, estão muitos homens sentados

em quando elle está de pé, e as pessoas que occupão lugares tão elevados como o seu, he

percizo que sustentem a sua dignidade, não por soberba, mas mesmo por consideração para a

nação, pois a dignidade do throno está ligada a ella. Todas as pozições tem seus senões, mas

quem aproveita das vantagens, he percizo que se sugeite taobem aos inconvenientes, que os

habitos, os prejuízos talvez, mas taobem de certo o bom senso, tem ligado aos differentes

gráos sociaes do mundo. Além disso os soberanos tem occupações tão serias, e tantas que não

pode a gente deixar de pensar que aquelles que as querem cumprir não tem tempo de se dar a

outras muito mais futeis. Rum juiz a dansar, acho eu que he huma couza que não faz bôa

impressão, ora o supremo juiz estando, aquelle que tem que assignar a pena de morte quando

algum criminozo a merece, a valsar, e cantar na Sociedade, acho que faz bem máo effeito.

Entre tanto guarda estas reflexões para ti, e para o mano, pois não gostarião que se repetissem.

ADeos meu rico Filho; acho toda a razão em instares com teu Pay para que pague ao

O'Neill e não deixes de lhe fallar n'isso em todas as cartas, senão não o faz; bem sabes como

elle he a esse respeito. ADeos recados ao mano José. Dá os meus ao Caetano, e acceitem os

ambos da mana. Abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 17 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem he que era o meu dia de te escrever;

mas não sei como estonteei-me nas horas, veio o mestre de muzica da mana, depois o Avô, e

deixei passar as horas do correio. Espero que não ficassem com cuidado, porque teu Pay

escreveo. Elle recebeo a tua carta em que lhe fallas no negocio do Bernardino, e na paga ao

O’Neill, veremos o que faz. O outro dia pilhou o Rodrigo a geito, e fallou lhe no seu proprio

negocio (n’aquelle que elle manejava pela rua do Sol), mas teve a sensaboria de receber hum

não, debaixo do pretexto que altas personagens se opunhão a essa acumulação, que mesmo as

Leys do Reyno prohibião. Eu sei isto pôr terceira pessoa, e peço-te que o guardes para ti, mas

confesso-te que me affligira muito essas couzas que se sabem, e prestão à critica. Era muito

melhor que teu Pay pedisse para os outros, e estou convencida que se o fizesse seria mais

attendido pois he negocio a meu vêr muito facil, e que tem muitos precedentes.

O Conde da Ponte já foi procurar o Rodrigo para lhe fallar no Rocha, mas achou-o de

muito máo humor, e disse-me que tinha julgado mais prudente esperar melhor occazião. Não

lhe escreve, porque elle de cartas não faz cazo, mas prometeo me que se não esquecia, e que

havia de procurar occazião de lhe fallar no teu protegido. Veremos. Elle pareceo-me têr bôa

vontade de conseguir teu empenho, e he o mais que posso exigir d’elle. Se o Rocha podesse

fazer fallar ao Ministro por algum dos Lentes que aqui estão, não achava máo, pois pedindo

por dois lados sempre se faz mais força.

Estimo saber que te achas de todo bom do defluxo, se he que o estás, eu ainda estou

hum pouco com a pedra no sapato. A mana he que está muito constipada; não poude ir antes

d’hontem a caza do ministro da Russia, nem hontem a caza do Marquez de Fronteira; hoje he

que tinha alguma tenção de a levar ao baile de crianças na caza do Marquez das Minas,

porque indo de afogado não tinha o mesmo perigo de se constipar mais, e mesmo está hoje

melhor, mas soubemos agora que o Sr. de Pancas se tinha sacramentado hontem de tarde, de

maneira que não sei o que poderei fazer, e parece-me que o baile d’amanhã para nós he

perdido. Eu tinha huma toilette nova para a Thereza, e muito bonita. Vestido de seda côr de

roza, com trez saias. Terei muita pena se a Thereza o não poder aproveitar pois estou

persuadida que hade sêr huma magnifica função. O tempo he que está pessimo; não cessa de

chover. No Riba Tejo tem havido huma cheia formidavel, o Horta acho que perde bastante,

pois tinha já os seus campos semeados em Vallada. Foi hum inverno todo mudado; houve
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primeiro muito frio, e muitos mezes de secca; e depois tem chovido sem cessar. Ha muitas

doenças, mas felizmente não graves. A Maria Eugenia taobem está com sarampo, he benigno,

mas faz-lhe perder os bailes do entrudo. Hontem em caza do Marquez de Fronteira estava o

Avila e a mulher. Acho descaramento aprezentar huma figuro na assim. O homem que caza

mal, ao menos não devia insultar a sociedade apresentando n’ella huma creatura que faltou a

todas as Leys de decencia. Eu confesso que se desse funções era muito severa n’isso.

Parece-me que ainda não respondi à tua carta em que falias no Menino andar com a

mania de cantar ladainhas pelas igrejas. Muito antes essa mania do que outras; he

innocentissima e faz lhe exercitar a voz. Como vai o Jozé da sua de dar o Ré grave?

A respeito de muzica, estava hontem em caza do Marquez de Fronteira M.me

Alboni, mas demorou se pouco porque o marido estava com medo que o calor lhe fizesse mal

à voz. Elle he bem parecido, tem bom ar, e parece morrer por ella, que he bem bonita de cara

vista ao pé. ADeos meu rico Filho. Acceita tu e o José muitos recados do Avô, tias, primos,

primas e da mana, e a benção que te manda esta tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 19 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. A mana recebeo hoje huma carta tua na qual lhe

fazes muitas recomendações a respeito do meu soffrimento de cabeça, e obriga-me o teu

cuidado, mas a dizer a verdade não tens motivo de o têr; sabes que eu sou atreita a

enxaquecas, e que em geral pago as noitadas d’esse modo; mas assim mesmo este anno não

tenho muita razão de queixa, pois ainda não tive huma dôr de cabeça que me obrigasse a

deitar de dia. Hoje estou eu hum pouco estonteada, mas he do calor do baile d’hontem, e

realmente não me sinto nada doente, por tanto não deves têr cuidado nenhum em mim.

A mana estava bastante melhor do defluxo, e como tinha seu apetite de ir hontem ao

baile do Marquez de Vianna, tive dô de a não levar, e apezar do susto que tinha que se

constipasse mais, lá foi. Não creio que lhe fizesse bem, mas taobem não me parece que lhe

fizesse muito mal, pois não tem mais toce. Ella ia bem, com hum vestido côr de roza novo

(sempre te quero dizer que eu he que tenho puxado os cordões à bolça para as suas toilettes

todas), e toda enfeitada com camelias naturais muito bonitas que o Luiz Carlos lhe mandou. O

baile esteve magnifico, as cazas lindas, a cea muito bôa e muita gente. Forão os dois Reys.

ElRey D. Pedro sahio antes das duas horas. ElRey D. Fernando às 3½ ainda ficava dansando.

Elle não fallou a nenhum miguelista, e teve razão, pois expunha-se a receber alguma desfeita.

Entre tanto todo esse partido estava, e não creio que nenhum fizesse nada que podesse

escandalizar. A cea estava servida nos buffetes; estavão ao princípio só as senhoras e as

pessoas reaes, mas parecia me que o Marquez de Vianna deveria têr arranjado huma meza

para os Reys se sentarem, pois cearem de pé, não achei lá muito proprio; entre tanto o

Marquez e Marqueza forão o mais polidos com ElRey, que he possivel, e tinhão razão; pois

receberão huma grande honra, e acho que estavão ambos contentissimos apezar da costella

miguelista. Muita falta me fizestes tu, e muito me lembrastes, assim como o José, coitado.

Achei o Infante D. Luiz parecidissimo com elle a dansar.

Antes d’hontem he que não fui ao baile da Marqueza das Minas, a noite poz se

pessima; e tive medo que a mana se constipasse mais e não podesse ir hontem. O tio José está

hum pouco mais do aliviado isto he vai vivendo; mas pode estar assim muito tempo; mesmo

mezes, e por tanto acho que não temos obrigação de nos encerrar à espera que elle morra

coitado. O cazo he que toda famillia menos os filhos, estava no baile. Teu Pay andou a querer

consultar todos a saber se ião ou não. Eu a dizer a verdade não consultei ninguem, porque não
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queria que ninguem me tornasse as culpas de nada; mas quando vi que elle não estava em

perigo iminente, fiz logo tenção d’ir. De mais a mais, tinha achado a todos, menos o

Christovão e Maria Leonor, muito dez afogados; a Tia Maria Leonor até a pedir-me detalhes

dos bailes de Belem, e por tanto se sua mulher queria e podia fallar em festas, achei que eu

podia e devia querer ir a ellas. Coitada da Senhora de Pancas, acho que está hum pouco

estonteada, e de certo muito surda. Agora estão acabados os bailes.

Hoje não vou Club. Vem cá jantar o Avô, e as tias, e amanhã jantamos nos

Mariannos. Os pequenos Assecas tem costumes muito bonitos. O Nhonho de Mousquetaire a

Maria de rapaz, e a Bébé de Suissa. As pequenas Pontes taobem tem mascaras, mas não tão

bonitas; quem está melhor he a Izabel que vem vestida como Mme Alboni na filha do

Regimento. ADeos meu rico Filho. Dize ao José que hontem recebo a sua carta à qual

responderei, e que lhe mando muitos recados. Estou dezejando saber se as filhozes da Ama,

chegarão a tempo; e em estado de se comer. Não se esqueção do Jubileo, e de comprar as

bulas para a quaresma. ADeos. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel

A mana te manda recados, e eu ao Caetano. Por fim não forão passar os dias

d’entrudo a caza do O’Neill?



Meu querido Filho do Coração. Hontem tive noticias tuas pela carta do José de 20, e na

vespera pela tua de 18 que me chegou atrazada. Supponho que por perguiça do carteiro d'este

bairro que no dia de entrudo nem distribuio cartas, nem as veio tirar da caixa. He mal feito, mas

aqui cada hum faz o que quer, e he tal a pachorra ou bondade d'alma de todos, que ninguem se

queixa. Achei graça a tu dizeres que os dias de entrudo erão tormentozos como a St. Barthélemi.

Não vamos tanto adiante, mas o anno passado fizerão-me passar alguns máos bocados, e por

isso estimei a rezolução que vocês tomarão de ficar pacatamente em caza, ainda que me fazia

pena que se não divertissem mais. No fundo não creio que o anno passado o divertimento fosse

muito grande, talvez gozasses de lêr a historia da Turquia por Lamartine do que de atirar com

ovos e porcarias. Guardo segredo do teu projecto em quanto à influencia de Mahomet na

civilização dos Arabes, mas estimarei que o ponhas em pratica, pois he huma ocupação util, e

que te pode ser agradavel. Eu não sou autor, nunca escrevi couza nenhuma, mas tenho ouvido a

quem o foi, que não ha nada que entretenha mais que quando se estar possuido d'hum assumpto,

não se pensa n'outra couza, sonha se com elle, e pega-se a gente aos seus heroes, como se

fossem amigos vivos. Tenho idea de ter lido em Francez huma obra muito bôa, sobre a

influencia de Mahomet; heide vêr se me lembro de quem he e procurar têla para t'a mandar. O

que chegou he o fim da Comtesse de Charny, mas he muito mais sensabor do que o principio.

André e o Conde não aparecem senão para dezaparecer para sempre, e o mais são scenas

d'aquelles horriveis momentos, em que attacarão as Tuillerias, em que ElRey se recolheo na

Assemblea, foi prezo etc. pintadas por huma mão hum pouco parcial, pois por mais que digão,

Danton e os seus amigos erão homens infames, e ainda que Luiz XVI e a Raynha tivessem

muitas culpas, a sua conducta e os seus actos postos em paralelo com os dos seus inimigos

fazem aparecer estes debaixo das cores mais repugnantes e nojentas. O tal Bollot he hum grande

traste, Gilbert de toda quezilia, pois não vejo que elle tivesse nem sombra de arrependimento do

mal que fez. Em fim a propria André fraqueja no fim, a meu vêr. O marido não; mas não quero

contar mais para te não tirar o gosto de lêr. Já tenho mesmo pena de têr dito tanto.

Vejo que lestes a minha carta em que fallo em ElRey D. Fernando, a algumas outras

pessoas, e ainda que tu a achasses bem escripta, tenho pena que a tua vaidade de filho (que eu

agradeço) te fizesse lêr o que eu dizia pois não gostaria que se repetisse.
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Concordo com tigo que he admiravel o modo porque se levarão as couzas na occazião

de formar o novo Ministerio em Inglaterra. Não ha nenhum outro paiz que possa sêr comparado

a este; parece que todos têm sempre o tacto e bom senso percizo para se conduzirem como

devem, por isso espero que elles indireitem os seus negocios, possão continuar a guerra com

vigor, e restabelecer como devem a organização do seu exercito em bom pé. Dizem que lhe

falta hum general. O Conde de Lavradio escreveo isto para cá, o Duque de Saldanha com a sua

vaidade toda, entrou logo a imaginar que se estivesse bom o quererião a elle, e disse o. Teu Pay

esteve lá hontem, e já vinha augmentando a historia e dizendo que de Inglaterra o tinhão

mandado dizer e convidar. Eu que não comi a peta nem a queria deixar comer aos outros apertei

de modo D. Francisco d'Almeida, que elle confessou diante de todos, que era huma mera

suppozição. Ao que teu Pay disse logo, que de certo se realizava, mas eu estou que não; até

porque não he o mesmo comandar quatro ou cinco mil homens nas nossas tristes guerras civis,

ou comandar cinquenta mil e duvido mesmo que pensassem que havia o Marechal de Saldanha.

Em todo cazo elle não pode já nada coitado, e mesmo a divizão Portugueza se chegar a ir (o que

Deos não permitta) será comandada segundo se diz pelo Visconde da Luz.

O Senhor de Pancas está hum pouco melhor, mas acho que não se tornará a levantar da

cama. Lá em Arroyos estão humas bixas contra todos que forão ao baile, mas a mim não me

disserão nada e fizerão bem. Se me pregassem rabixo não voltava lá mais. Rabixos nunca os

ouvi mesmo a meu Pay, e só ouço os que não posso evitar. Mas nada. Receberão-me muito

bem. Eu tenho lá hido dia sim outro não.

Teu Pay foi finalmente hontem fallar ao Rodrigo, e diz que arranjou o negocio do

Rocha, mas que he segredo. Veremos, Deos queira que assim seja. Acho que taobem fallou no do

Bernardino.

Estou como dô do Horta, partio hontem para o Riba Tejo, com muito cuidado no irmão

de quem não tinha noticias nenhumas e receando achar todo o seu gado morto. As sementeiras

perdidas sabia elle. Coitado, como não he rico, e começou ha pouco tempo, huma. perca grande

pode arruinalo, e faz me pena, pois he huma bôa pessoa. Elle disse-me que se tinha obrigado

muito com huma carta tua, e que havia de fazer diligencia por te responder, mas se o não

podesse fazer que te dissesse que o faria à volta. Dize ao José que lhe perdoei o seu odio contra

Blucher, e Bulow que escuza de me pedir desculpa, e que pelo contrario que estimo muito que

me diga a impressão que lhe fazem as suas leituras. O peccado d'esses odios escuza de o dizer

ao confessor. ADeos meu querido Filho. Acceita recados da mana, do Avô,
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tios, tias etc. A prima Thereza Ponte estava hontem com huma forte constipação, rezultado do

entrudo, mas espero não seja nada, os mais de todos bons. A mana taobem está melhor do

defluxo. Espero que se não esquecessem de comprar as bulas, e como estamos a entrar em

Março recomendo o Jubileo, e lembro a tua promessa. ADeos. Abraço o José e a ambos abençoo

como May e maior amiga.

Izabel
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Lisbôa 28 de Fevereiro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hoje recebi a tua carta de 26, e hontem as do

Jozé de 25. De todas gostei muito, pois sempre estimo saber noticias suas por vocês mesmos,

mas muitas vezes acho que dizem pouco para o que eu dezejo saber. Por exemplo em artigo

saudes. Hontem recebeo o Conde huma carta do Salvador em que lhe diz que vocês estiverão

muito constipados. De ti soube, ainda que ha muito tempo me assegures que estás

perfeitamente bem, mas do José não tinha idea nenhuma, julgava mesmo que tinha escapado,

e como n’elle as constipações são couzas serias, fico afflicta; com cuidado, e peço muito que

me mandem dizer exactamente como estão; tanto tu como elle. O tempo continua muito

variavel, e por conseguinte muito máo para os defluxos. Aqui está a Thereza que ainda se não

poude ver livre d’elle, mesmo acho que renovou hum pouco ha dois dias, mas por agora não

tenho cuidado, tanto que até tem sahido. A Thereza Ponte taobem ainda está de cama; eu

mesma tenho andado constipada, e hontem tive receio de ter hum dos meus antigos torticolis,

mas felizmente estou melhor.

Quem está bastante mal he D. Luzia. Antes d’hontem deu-lhe huma couza em caza

do Luiz, ainda foi por seu pé para sua propria caza, mas cahio quando entrou na loja, e já foi

levada em abraços para cima. Entre tanto estava em si, e até se poude confessar e

sacramentar; hontem estava hum pouco melhor, mas esta noite passou mal, e acho que poucas

esperanças dá. Coitada, faz me dô.

Não fallemos em couzas tristes. Vamos a negocios. Teu Pay continua a dizer que o

do Rocha está arranjado, mas sempre tenho medo dos ditos d’elle, pois toma tudo muito no ar.

Taobem elle dizia que o de Frei Joaquim estava decedido; assim lh’o anunciou; o homem

perdeo a cabeça desfez-se em cumprimentos. A Irmãa deu hum anel de diamantes à Tichi;

ouvindo dizer que nunca tinhamos visto o Santo Antonio no Teatro do Gymnazio, mandou

buscar dois camarotes (os melhores) que poz à nossa dispozição; Lá regalou-nos com chá e

bolos (e os restos d’estes atou-os no lenço e fez nos trazer para caza); queria que no domingo

fossemos todos passar o dia com elles a Bucellas, para ouvirmos o Sermão do Padre e depois

divertir-nos huns com os outros, (a isto rezisti eu com toda a força, para caturrice já basta),

prometteu ao Papá bom vinho; em fim a pobre mulher vem aqui duas ou trez vezes por

semana buscar a Tichi para ir com ella vezitar os parentes e amigos, não faz mais obzequios

porque não pode e no meio de tudo isto, saca se teu Pay dizendo hontem em segredo à
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Thereza, que o homem não estava tal despachado, e que mesmo estava receando que o não

fosse. Vê tu que historia; eu estou afflicta pois acho muito mal feito enganar, e então tendo

acceitado obzequios ainda peior; de maneira que me acho eu fazendo votos para que o Padre

saia despachado, eu que fui sempre de voto que teu Pay se não mettesse em semelhante couza,

mas he tudo por honra da firma. Como a gente se pode metter em embaraços por sua livre

vontade, he que eu não sei.

Voltando ao Santo Antonio, confesso que me enterteve, mas a muita vouga que tem

tido aquella peça prova, em quando a mim, que o nosso publico he ainda muito naïf (dirião os

Francezes, e eu sirvo-me da sua palavra pois não acho nenhuma equivalente em portuguez), e

que ainda tem muitos sentimentos religiozos, pois he unicamente a historia dos milagres do

Santo, sem nenhuma especie de enredo que interesse por outro lado; acho a mesmo mal

composta, ainda que tenha alguns versos bonitos, e todos os pensamentos muito moraes.

Gostando o publico tanto d’esta peça, acho que se deverião prohibir outras muito immoraes e

indecentes que pervertem sem poder attrahir. A nossa gente ainda pode apreciar as couzas

sãas e substanciaes sem necessitar de outras picantes que lhe abrão o apetite. Depois do Santo

Antonio vimos huma peça pequena e divertida intitulada "as duas bengalas", em que entra

hum figurão tal e qual o Pedro da Costa.

Acho que fizeste muito bem de ultimar o negócio com o O’Neill, teu Pay sempre

hade pagar então quanto mais depressa o fizer, melhor. Mesmo já demorou muito tempo.

Estimo que gostassem das filhozes. Só tenho pena de não têr mandado alguns biscoitos, mas

foi para não augmentar o volume.

Logo que acabe a Comtesse de Charny a mando, mas he muito inferior o fim ao

principio. Acontece isto muitas vezes nas obras de Dumas, acho que por fim se seca do

assumpto, e não sabe como hade acabar.

Sei que comprastes hum bonito livro sobre Constantinopla. O Frei Joaquim fazia

hontem huma immensa confuzão entre Constantinopla e Crimea, e por fim disse me que havia

huma prophecia que dizia que Paris havia de sêr inteiramente arrazado, destruido, e que os

viajantes passando por cima das suas ruinas dirião “aqui foi Paris”, que elle taobem

prophetizava, que se diria algum dia de Constantinopla, "aqui foi Constantinopla". Se se

realizar a segunda prophecia como a primeira, podem estar socegados os Constantino-

politanos. Com effeito que palavra, parece que não acaba, e ainda me lembra de a escrever à

lição de escripta.
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Já te disse que o Horta por fim não perdeo tanto quanto receava.

Dize ao Jozé que o Collingridge gostou muito da sua carta, e que não a achou nada

mal escripta.

O Senhor de Pancas está outra vez peior. ADeos meu rico Filho, acceita muitos

recados do Avô, tios, tias, primos e primas, e hum abraço da mana para ti e para o José. Eu a

ambos abraço taobem e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 4 de Março de 1855

Meu querido Filho do Coração. Há dois dias que não tenho cartas de Coimbra mas

não tenho cuidado, porque o Jozé mesmo me tinha prevenido que não poderia continuar a

escrever muito a miudo por ter agora mais que fazer com a Geometria. Hoje recebeo teu Pay o

Decreto da sua nomeação a adido, com o que está muito contente, e eu menos; porque não he

couza que lhe sirva de nada. Teu Pay diz-me agora que lhe queria guardar segredo d’isto até

mandar o Decreto, mas eu como o não sabia, já dei antes d’hontem com a lingua dos dentes.

Taobem não he couza que tenha consequência.

Teu Pay e a Tichi lá forão antes d’hontem para caza da Maria do Carmo da Costa,

persuadidos que encontravão lá o poder do mundo e que se havião de divertir muito mas

vierão ambos secadissimos; a Tichi confessa o mesmo; agora teu Pay não quêr dar o seu braço

a torcer; diz que estavão muitas senhoras bonitas, que se passou muito bem, mas o cazo he

que lhe faltou a sua coterie como diria Manoel Luís, e que voltou para caza assim que lá teve

a carroagem. A Condessa de Tavarede, que andou convidando para caza d’ella, nem a

Procissão foi vêr de lá; appareceo hum bocadinho à noite, e foi-se embora. As Figueiras

ficarão em caza e tiverão bastante gente. A mana Marianna lá esteve; eu não me mexi nem a

Thereza, e estou quazi bôa do defluxo. Ella ainda toce. O tempo taobem tem estado muito

máo. Hontem esteve até calor, e hoje quazi não tem cessado de chover.

Dou te parte que tens mais huma prima. A tia Ponte teve hontem huma filha, foi

muito feliz e a pequena he muito forte e galantinha. Hade chamar-se Maria Rita, mas não sei

quando será o baptizado. O Manoel lá vai ao Collegio do Bastos todos os dias, mas as mais

das vezes diz que não ha aula porque não vai o mestre: Acho que está em má ordem o tal

Collegio. Já appareceo a obra dos Santos sobre synonimos, mas ainda cá a não mandou.

Não sei se te disse o outro dia que o António Ponte estava doente, foi sagrado antes

d’hontem, porque tinha hum attaque de peito muito forte, e deu cuidado, mas hoje está

melhor. Entre tanto duvido que possa partir para a Bahia a 10 como tinha tenção. ADeos meu

rico Filho. Recados ao Caetano. Abraço te a ti e ao José e a ambos abençoo o como May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 8 de Março de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Teu Pay recebeo hoje a tua carta de 6 pela qual

vejo que tiveste pena que eu não continuasse a brincadeira do Viscondado com o Jozé, mas eu

(depois de rir bastante com a historia), achei me hum pouco embaraçada, pois custava-me a

estar continuando a mangação de longe, e não gostava de desmanchar taobem o teu

divertimento, por isso escrevi que não acreditava no Viscondado, mas estava persuadida que à

primeira leitura o José não descobria nada, e vejo que assim aconteceo. Estimo que elle não

desconfiasse pois não gosto nada de gente desconfiada.

Eu hoje escrevo te para que tu não fiques com cuidado não vendo chegar cartas

minhas dois dias a fio, mas não posso escrever muito pois estou com os trabalhos do fim do

anno para dar contas à Associação, e tenho muito que fazer (ainda que não tanto como o anno

passado, pois todo o anno me andei para assim dizer preparando ), entre tanto sempre te quero

dizer que estamos bons que a tia Ponte vai bem, que a pequena se baptizou hontem, sendo

madrinha a prima Maria das Dores, e padrinho o João Ferrão, que estava contentissimo e deu

à tia Ponte hum châle de renda e à pequena huns brincos de diamantes. Jantamos todos na

Bôa Morte, e eu deixei lá a mana depois para vir para caza com a Condessa da Ponte, e vim-

me vestir para o baile da Americana, que estava bonito.

Não se fallava lá senão da morte do Imperador Nicoláo, que morreo no dia 2 de hum

attaque de apoplexia cauzada por doença de coração. Parece impossivel a rapidez com que se

soube. He huma notícia importantissima, mas ninguem sabe se as consequencias trarão

consigo a paz ou não. O sucessor dizem que he hum excellente homem, e muito pacato, mas o

segundo filho he muito esquentado, e de hum caracter muito arribado; tem muita influencia, e

por isso ninguem pode prever o que haverá. Entre tanto a Russia perde muito, pois o

Imperador Nicoláo, era hum homem de talento, energia e muito animo e rezolução. N’hum

governo absoluto, não he indifferente passar de têr hum soberano assim, para hum muito bom,

mas pacato, e n’isto no momento de huma guerra que ameaça sêr contra a Europa toda. Aqui

Miguelistas e Cabralistas estão de cabiz baixo, por tanto guiando me por este barometro,

tenho dô do homem como homem, e não pena da sua morte como Imperador da Russia.

ADeos abraço o José e a ambos abençoo como May e maior amiga.
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Izabel

Acceita muitos recados da mana. Dá os meus ao Caetano. D. Luzia vai melhor.



Lisbôa 13 de Março de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem era o meu dia de lhes escrever, e

quando o não posso fazer fico triste e ainda mais saudoza do que o costume, parecendo-me

que ainda estou mais longe de vocês; que me fazem ainda maior falta, e fico hum pouco mal

comigo mesmo, por não têr, por assim dizer, puxado pelo tempo e feito-o chegar ao que eu

queria. Com tudo acreditem que se não lhes dei noticias minhas foi porque de todo não pude.

Como teu Pay escreveo espero que não ficassem com cuidado. Hoje tive noticias tuas pela

carta do Jozé de 11. Já se sabe, não fallão em saudes, mas eu sempre queria que me dissessem

como estão, e o tal systema de guardarem segredo quando tem alguma couza, he de toda a

quezilia, e faz com que eu esteja sempre a trinar. Taobem não me tens fallado agora em têr

sido chamado à lição; como vai o anno? tem te dado mais que fazer do que o passado. E o

José o que diz à Geometria, custa-lhe muito? O tempo vai correndo, e assim como se vai

chegando a epocha de os tornar a vêr, se chega taobem a dos seus maos bocados, coitados,

que estimaria vêr passados. Vocês não se fartão de recomendar os negocios do Rocha e do

Bernardino; teu Pay tem se mexido hum pouco mais, mas ainda não estão decedidos, e agora

(acho que impressionado pelo que ouve em caza do Duque de Saldanha) está em mania de

ralhar do Rodrigo de dizer que o devem pôr fora etc. etc. e bem sabes que estas couzas e estes

ditos nunca fazem bem. Eu não posso, he o mais contra o meu genio, pedir e ralhar. Quando

quero ralhar, não peço, e se peço não ralho. De mais a mais meteo-se o negócio do Frei

Joaquim, que não contente com sêr cónego honorario da Sé d’Evora, quer selo de Lisbôa.

Dizem que o Rodrigo não approva, e teu Pay, Tichi, Condessa de Tavarede etc. tudo em

campo pelo homem, saltão e mordem no pobre Rodrigo que he hum gosto. Não digas que eu

conto isto, mas vê se achas hum meio de insinuar a teu Pay que não ganha nada em dizer mal.

De mais a mais não hade sêr nunca teu tio que lhe dê a sua ajuda para nada que elle queira. A

experiencia bem o tem mostrado, e hade continuar a mostrar. Entre tanto eu ainda espero que

os teus protegidos sejão despachados.

Vejo tiverão huma partidinha em caza do Salvador, e que se divertirão a jogar o

burro. Supponho que o tal caturra desconfiava quando ficava burro, senão não tinha graça o

jogo. Ouvi que o Salvador vinha de todo para Lisbôa para Maio, e que lhe tiravão a pequena

de caza. Se assim he, tenho dô da Maria Ignez, e prova o que eu digo ha muito tempo que as

Leys são sempre contra as pobres mulheres.
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Hontem foi a primeira aprezentação da Semiramis, nós tinhamos camarote, e fomos.

As duas mulheres forão bem, mas eu não posso admirar o genero da Castellan, e acho a sua

pessoa de embirração pela affectação que tem; entre tanto esmerou-se e cantou bem. A Alboni

foi muito bem em quanto ao canto; a muzica he para a sua voz, e ella executou a

admiravelmente mas eu tive saudades da Stoltz, pois esta tinha arte de fazer interessar pelo

Arsace, pela Azema, dava poezia para assim dizer a hum papel que sempre me tinha parecido

sensabor, e agradava muitíssimo apezar da sua pouca voz. Entre tanto a Alboni agradou muito

na segunda aria, e nos duettos com o soprano. Rum d’elles nunca aqui se tinha cantado no

Theatro, ao menos eu não o conhecia, e he muito bonito. O Bartolini he o unico que foi mal.

Não tem agilidade para aquella muzica. Estava huma caza cheia, e estou persuadida que a

opera continua a dar enchentes, pois agrada aqui muito. Agora está por pouco a Alboni, dizem

que se vai no principio de Abril.

A tia Ponte vai bem já se levanta; o Antonio Ponte ainda está de cama, mas vai

melhor. Foi huma bôa trabuzana, de que lhe hade custar a restabelecer-se; por tanto cuidado

com as toces. À bon entendeur, salut; dizem os Francezes. ADeos meu rico Filho, recados ao

José, e acceitem nos ambos do Avô, tios, tias, primos etc. e da mana, que está melhor, mas

tornando a tomar oleo de figado de bacalhao, porque a toce já ia durando muito. Abraço os e

abençoo os como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 17 de Março de 1855

Meus ricos Filhos, não fiquem com cuidado, estamos todos bons, mas eu tenho que

sahir, e por isso no posso escrever. Tenho Sessão, e baptizado da pequena do mano Nuno.

Abraço os e abençoo os como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 20 de Março de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Tive hoje carta do Jozé de 18 mas como ainda

não respondi à tua ultima faço o hoje dizendo te que muito obrigada estou deveras ao Dr.

Raymundo pela amizade com que te trata e ao José. Ha certos favores que se não podem

deveras pagar, o que sente a gente não poder agradecer como pediria o coração mas consola

se pensar que se não he ingrato. Ao Rocha taobem devemos obrigações, e tomara já o seu

negocio decidido, mas em quanto não vir o despacho, tremo de algum transtorno.

O Costa ficou de comprar hoje o pano para a tal sobrecazaca que mandarei logo com

as couzas do Jozé. Vejo que tu te divertes a atirar ao alvo, e não acho máo exercicio, pois

todos aquelles em que he percizo huma certa destreza são uteis para fazer desenvolver os

membros. Sempre tenho pena de te não têr feito dar e ao José lições de gymnastica; mas aqui

para tudo ha difficuldades. Vejo pela carta do José que elle não julga que seja exigido o Grego

para a matricula na Universidade, estimarei, porque he huma couza de menos que tem que

estudar, e huma couza que depois naturalmente lhe não seria necessaria para a carreira que

elle seguir, por tanto he melhor empregar o tempo com outras couzas.

A tia Bahia esteve muito mal mas hontem já estava melhor, e supponho que

escapará, coitada ainda bem, pois faria muita falta. O tio Saldanha está peior, abriu lhe outro

buraco, e sente-se abatido, mas não digão isto, para não acontecer como da outra vez. Acho

que a tal demanda com o Nacional do Porto o tem affligido; isto he a historia do rapto.

Sempre he hum negocio bem porco. Aqui está o Padre que dizião ia para fazer o cazamento, e

que pretende entrar para Conego da Sé. Estou a vêr se o consegue. Mas não fallem para cá

n’isso.

Hontem no Theatro dizião que o Pinto Coelho tinha partido para o Porto para ir

deffender o Nacional, não sei se he verdade. O cazo he que o tal negócio tem dado que fazer e

ainda estou na minha, sendo o facto verdadeiro o melhor era terem mandado viajar o menino

seis mezes. Se o tem feito o Papá, estava hoje lavado e branco como agua e a rapazeada meia

esquecida; mas tem feito tanta porcaria que ainda que Nacional seja condemnado, ninguem

fica convencido.

Vejo que o O’Neill foi ao Theatro, e pelo modo por que o José o conta parece que he

couza que não fazia havia muito tempo. Eu agora tenho ido humas poucas de vezes a fio ouvir

a Alboni, mas no todo não he de certo na Semiramis que gosto mais d’ella. Hoje vou pela
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primeira vez ao Theatro Francez; e impingirão me hum camarote para as cazas d’Azylo. Não

sei que taes são as peças. ADeos meu rico Filho. Dize ao José que amanhã respondo às

perguntas que me fez na sua carta, e dá-lhe muitos recados meus. Acceitem os ambos da mana

e do Avô e tias e tios, primos e primas. O Jozé tem tido huma irritação de estomago, e ainda

hontem estava na cama. O Antonio Ponte vai hum pouco melhor, mas ainda tem muita toce, e

dá cuidado pois tem de certo o principio de huma doença seria. O medico aprova muito que

vá para o Brazil, e acho que irá logo que possa emprehender a viagem. Recados ao Caetano.

Agradece ao Abel os seus cumprimentos e faze-lhos da minha parte taobem. Não sabia que a

May estava doente, e heide mandar saber d’ella. ADeos abraço te e abençoo te assim como o

José como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 24 de Março de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a carta do José de 22, e hontem

taobem tinha tido noticias tuas e d’elle por huma carta do Caetano à Tichi que lhe diz que tu

estás magnifico, e ainda que este superlativo seja hum pouco vago, eu cá no meu amor de

May applico-o a tudo, e convenço-me por elle que effectivamente estás bom da tal

constipação; que sempre me inquietava bastante, ainda que não fallasse n’ella. O Jozé taobem

me consta que está muito gordo, o que he signal de bôa saúde.

Hoje mandei no Santa Clara o corte de sobrecazaca. O Pano parece me bom, e o

forro he de seda, pois sendo para prezente não pareceo ao Costa que deve se sêr de lãa. Vão

taobem os dois colettes (...)

(uma página em falta)

(...) nem acreditou; mas tanto teu Pay como a Tichi principiarão a indagar, e acho

que he couza pozitiva. Ella já tem ido passar a noite a caza da Marianna Farrobo, para se

encontrar com o noivo; consta me que já teve prezente da futura sogra, em fim acho que he

couza decedida, e agora advinho eu que a Carlota Farrobo caza com o Conde de Saldanha. No

estado em que fica a caza do Conde de Farrobo perdendo a demanda com o Pimenta, com as

muitas dividas que o Joaquim Pedro tem feito por sua conta; com a conducta particular que

tem tido, acho pouco juizo a Condessa de Tavarede em cazar com elle, pois eu de certo não

dava huma filha minha. Mas não tenho nada com isso, sua alma, sua palma. Ella gosta muito

de espalhafatos, e suri-lhe as carroagens a quatro, e as folias em que aquella famillia (...)

(uma página em falta)

(...) tinhão deixado entrar no quarto de sua May. Foi tomar huma grande

responsabilidade. A tia Pombal para a não affligir guardarão segredo da doença de sua Irmãa

de maneira que taobem não se veio despedir d’ella. Eu achei razão à tia Maria Joanna que
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teve hum fogajo por cauza destes esconderijos; mas na famillia são assim. A tia Bahia faz

muita falta coitada.

A outra noticia triste he a respeito da May do Abel, que expirou hoje às 5 horas da

manhã. Tenho muita pena, pois sei que era muito bôa pessoa, e aquella famillia era tão unida,

que tanto o marido como os filhos hãode estar afflictissimos. Teu Pay tinha hoje a promessa

de huma carta do Rodrigo para o Vice Reitor para elle dár licença ao Abel de vir a Lisbôa.

Agora talvez elle (...)

(uma página em falta)

Izabel



Lisbôa 29 de Março de 1855

Meu querido Filho do Coração. Hontem devia têr te escripto, mas com a hida à Missa

pela manhã, e da Sessão da Associação, no tive tempo para nada. Fiquei outra vez Prezidente

mas tenho por Thezoureira a Marqueza de Ficalho que me hade ajudar. Hontem recebi a tua

carta de 25, e antes d’hontem outra do José da mesma data. Ambas agradeço muito mas hoje

só posso dizer que estamos todos bons, graças a Deos. Espero que se tenhão lembrado do

Jubileo. ADeos recados ao José acceitem os da mana. Abraço os e abençoo os como May e

maior amiga.

Izabel

Está justa a Condessa de Tavarede.



Lisbôa 30 de Março de 1855

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebi esta manhã a tua carta de 28, e como tanto eu como teu Pay estamos

promptos a anuir aos teus dezejos e de maneira nenhuma dezejamos que fizesses má figura,

teu Pay disse que ia dár ordem ao Costa para te mandar as trez moedas, mas eu acho melhor

que as saques juntamente com a mezada d’Abril, pois assim he mais certo o seu recebimento.

Eu não me queixo de ti, e reconheço que me não tens dado desgostos, mas não gosto que me

cites os exemplos d’aquelles que obrigão seus Pays a pagarem grandes dividas, e dividas

vergonhozas como as de jogo, e outras contrahidas para satisfazer outros desvarios. A má

conducta d’esses rapazes, não justifica nada os outros, que posto não tenhão comettido tantos

excessos, não estão com tudo izentos de culpas, e acho que depois da educação que recebeste,

e dos bons exemplos que tiveste, seria dobradamente imperdoavel se deixasses ir a culpas

graves. Eu aconselhei logo teu Pay a que te mandasse as trez moedas que pedes, mas como

estou convencida da verdade da maxima que meu Avô Jozé repetia, Order, is heaven’s first

love, que meu Pay sempre nos inculcou, e tem posto em pratica toda a sua vida, dezejaria que

tu quando percizas de dinheiro para qualquer despeza necessaria o pedisses logo, ainda que

fosse quantia pequena, e não fosses juntando até prefazer huma maior. Percizas de comprar

livros, manda dizer quanto he necessario; percizas fato, dize quanto te devemos mandar para

esse fim etc. e tu para as tuas despezas particulares que não podem sêr muitas, arranja-te com

o que recebes todos os mezes. Agora taobem quero saber se com estas trez moedas pagas tudo

quanto deves, ou ainda ficas com alguma divida atrazada.

Estava bem persuadida da afflicção que teria o Abel com a morte da May, e estimo

que tu lhe podesses sêr util n’esta triste occazião. Eu tenho tido muito dô de todos, pois sei

quanto elles são amigos huns dos outros. Teu Pay tem ido a caza d’elles humas poucas de

vezes, e acho que para lá foi hoje a vêr se chegava o Abel.

Hoje se soube que a demanda do tio Saldanha no Porto tinha sahido a seu favor, isto

he que os Periodicos tinhão sido pronunciados, e que vão sêr condemnados a pagar huma

multa. Toda a gente estava persuadida que assim sahia, pois era impossivel que o tio Saldanha

não tivesse usado de toda a sua influencia n’hum cazo tão serio para elle; entre tanto estão

contentissimos.
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Hontem tive parte do cazamento da Condessa de Tavarede, que está doudinha de

gosto; assim como o tio Saldanha. Fui lá hontem mesmo. Agora veremos se caza o Conde de

Saldanha com a Carlota; dizem que sim e que sahe Marquez. Elle perguntou hontem se ella

era muito feia. ADeos meu rico Filho. Recados ao José, e acceitem-nos ambos da mana, do

Avô, tios, tias etc. Eu abraço e abençoo os como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 5 d’Abril de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hoje não tive carta tua, nem de teu Irmão, e

apezar de contar com ella, não fico com cuidado porque teu Pay teve carta d’hum dos seus

correspondentes de Coimbra que lhe diz que vocês estão bons. Lembra-me que a chegada da

Figueira te tinha occupado a ponto de te não deixar tempo para outra couza. Ao menos forão

em bom tempo e tiveste huma distracção nas ferias. Eu escrevo-te no meio dos afazeres da

semana Santa, já tenho hum par d’horas de Igreja; e vim para caza descansar e jantar para

tomar aos Inglezinhos.

Ao que não assisti hoje foi ao Lavapés. Dize ao José que tenho muitas saudades

d’elle pois era o meu companheiro e da mana. Fez-me hoje falta taobem para a repartição das

amendoas, que segundo o costume dei aos criados. Muito desejo que a caixa com as suas

calças e coletes tenha chegado a tempo a Coimbra. Eu não sei como o Santa Clara faz agora;

d’antes estava tudo muito depressa e agora leva immensos dias. Terei muita pena se não tiver

tido o fato para quando queria. Teu Pay está hoje muito contente porque recebeo huma carta

do Tio Francisco que lhe annuncia que vai têr a comenda de Carlos III. O tio Francisco

escreve picado por teu Pay não lhe têr escripto a elle dizendo-lhe que a dezejava, mas acho

que teu Pay manejou a couza por cá pela Condessa de Tavarede, tio Saldanha etc. Eu, já se

sabe, nada sabia. Como elle está contente, he o que se quêr. No domingo de Pascoa, Consta-

me que temos huma função em caza do Conde de Farrobo para festejar o ajuste de cazamento.

Nós acho que já estamos convidados, e vamos. O peior he sêr nas Laranjeiras. O noivo dizem

que deo hum prezente muito bom, disso estava eu certa, pois os Condes de Farrobo não são

sumiticos e tem bom gosto. Sinto que cá não estejas, pois gozarias mais da função do que eu.

ADeos meu rico Filho. Recados ao mano. Acceita os da mana, Avô, tios, tias etc. A ti e ao

Jozé abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 9 d’Abril de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a tua carta de 7 e o artigo que me

mandas copiado pelo Costa. Felizmente veio me directamente à mão, senão não poderia

guardar segredo, mas assim podes estar descansado que ninguem o saberá senão o Horta. Elle

foi passar os dias de Pascoa com o Irmão mas volta brevemente e então lhe fallarei na

publicação. Eu aprovo-a pois o facto he tão escandalozo que acho que se deve chamar sobre

elle a attenção publica, para que a autoridade competente ponha cobro a huma semelhante

relaxação. O nosso clero he vergonhozo. Podia sêr ignorante, mas honesto e caritativo, mas

desgraçadamente não tem nem illustração nem moralidade. Admirão-se então de não sêr

respeitado, como he possivel que o seja, com huma semelhante conducta!! A culpa vem de

cima. Sejão os Bispos bons, cumprão com as suas obrigações, sejão verdadeiramente os

pastores das suas ovelhas, e j á os seus subalternos se julgarão taobem obrigados a cumprir

com os seus deveres. Entre nós, ninguem julga têr nenhuns, e o que todos procurão he

interpretar a Ley do modo mais commodo para si, e satisfazer as suas paixões e os seus

apetites. Todos tem perguiça de tudo, e as autoridades são de huma frouxidão summa. Pois

acho que todo o governo que quêr têr forças deve bazeala na Ley, e vegiar que todos cumprão

aquellas a que estão sujeitos nos differentes estados que tem abraçado.

Sempre te quero dizer que me fez muito gosto saber o que tu tinhas feito para que o

pobre marido da Joaquina não morresse ao dezamparo, coitado, pobre homem! O que vale, he

que a mizericordia Divina he muito grande, e que Deos de certo não castiga ninguem por

culpa dos outros, assim como leva em conta os esforços que se fazem para alcançar os

socorros espirituais. Dá à Joaquina 2$400 reis para o luto, coitada; podes sacar esse dinheiro

para o mez que vem com a mezada, que eu o dou ao Costa, e se o queres antes eu te mando

huma ordem para isso. Em quanto à ordem, já recebestes a das trez moedas. Teu Pay

assegura-me que a mandou.

Esquecia me dizer te em quanto ao teu artigo, que antes de o publicar heide mudar

huma fraze que está pouco clara, mas no todo não o acho máo.

Aqui esteve hontem o Abel a jantar, coitado está muito triste, faz me dô, e gosto de o

vêr pois parece muito teu amigo e do Jozé! Elle parte na sexta feira. Agora me lembro, por

elle mandarei a tal meia moeda.
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Hontem tivermos huma soirée em caza do Conde de Farrobo nas Larangeiras. Estava

toda a famillia da Condessa de Tavarede, menos Bahias, e a Senhora de Pancas. A Condessa

de Farrobo estava estonteada com tanta gente que não conhecia, tomou Francisco d’Almeida

pelo marido da tia Maria Joanna. Eu ri com a trocadilha. Na quinta feira temos huma soirée

em caza da Condessa de Tavarede, que está apaixonadissima, segundo parece. Tem coração

de manteiga, qualquer calor o faz derreter. Eu gosto d’elles mais duros hum pouco, serão

menos amaveis, mas tem mais consistencia, e pode-se contar mais com elles. ADeos meu rico

Filho. Recados ao Jozé e tu acceita-os da mana, do Avô e de todos. Abraço te e abençoo te

como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 11 d’Abril de 1855

Meus ricos Filhos do Coração. Remetto dois pares de luvas que estimarei que sirvão,

e vai a meia moeda para a Joaquina, se vocês acharem que recahe bem, já se sabe. Se não

aprovão que se dê, fação d’ella o uzo que lhes parecer. Como escrevi pelo correio, não sou

mais extensa. Abraço os e abençoo os como May e maior amiga.

Izabel



N.298 Lisbôa 13 d'Abril de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem se veio aqui despedir o Abel, e por elle

mandei as luvas para o José e a meia moeda para a Joaquina. Teria querido mandar lhes algumas

golodices para vocês, mas como elle ia a cavalo pareceu-me que lhe faria encomodo leválas, e

não me atrevi a pedir lh'o. Finalmente esteve aqui o Horta e pilhei-o a geito de lhe dar os taes

papeis que tu me tinhas mandado; veremos a sua opinião. Eu o que tenho tido medo com a sua

publicação he dezacreditar o clero, sem proveito, e por tanto fazer mal em vez de bem; por isso

confesso te que consultei o Conde da Ponte; e elle foi até certo ponto da minha opinião, mas diz

que he percizo fazer alguma couza, prevenir o Bispo aqui do que se passou, fazer mesmo huma

queixa, em fim procurar pôr cobro a semelhantes escandalos. Eu hontem tanto ao Horta como ao

Conde da Ponte fallei a correr, hoje espero fallar lhes com. mais vagar, veremos o que elles

dizem.

A mim lembra-me prevenir o Bispo por huma carta, mandar-lhe mesmo huma copia do

artigo, e dizer-lhe que se não tomar medida nenhuma que o artigo se publica, o que será huma

vergonha taobem para elle. Os taes dois Padres merecido sêr suspensos. O estado do nosso clero

he escandalozo, e quando isto se passa em Portugal, o que será nas nossas colonias, e como se

pode estranhar que o Papa não queira reconhecer o nosso Padroado, e mandar para lá vigarios e

missionários!! He percizo sêr justos, e ainda que politicamente fallando nós tenhamos direitos, o

Papa como chefe da Igreja tem obrigações muito mais fortes. Hum dos nossos maiores defeitos

he julgar que somos a cima de todas as Leys Divinas e humanas, se nos lembramos d'ellas, he

para procurar infringilas. O que nos vale he a bôa indole que Deos nos deu, se não fosse ella,

não sei aonde iriamos parar. Abraça-se huma vida, toma-se qualquer estado, com a maior

indifferença, sem pensar nada quaes são as obrigações que elle nos impoem, unicamente para

fazer alguma couza, ou para melhor dizer por não têr outra couza que fazer; sem convicções,

sem inclinação, sem habilitação alguma, sem consciencia dos encargos que se vão tomar, e

depois secados da sua pozição, procurão evitar cumprir com os deveres que ella lhes impõem;

muitas vezes taobem nem sabem quaes são esse deveres. Este triste estado não he fácil de

remediar, e só se iria melhorando pouco a pouco se da parte do governo houvesse muita

moralidade; mas o nosso clero poderia sêr reformado em poucos annos se os nossos Bispos

quizessem e soubessem. Disserão-me que o clero Espanhol he exemplarissimo, e muito

illustrado. Fez-me inveja.



Voltando ao teu artigo, como he couza que não importa publicar hum dia mais tarde ou

mais cedo, não farei nada sem te prevenir.

Parece-me que d'esta vez está despachado o Bernardino ao menos assim o disserão

hontem a teu Pay. Deos permitta, e vê se não tens outros impenhos. Eu bem sei que este não foi

culpa tua, mas entre tanto como se pode saber que foi por intermedio de teu Pay que se

conseguio, talvez sejas perseguido com mais petições, e será bom procurar esquivar-te.

Hontem lá estivemos em caza do tio Saldanha; não se fez nada, esteve muito secante, e

hum calor de morrer. A mana Marianna não foi, porque tinha a Izabel doente; esta noite

declarou-se o sarampo; eu acho que he já a segunda vez, nunca vi nada assim, como aquellas

crianças estão sempre com moinhas; tenho immenso dô da May. A Marqueza de Vianna May

morreo esta noite, de maneira que está muita gente anojada, e a mana Thereza privada de ouvir

a Alboni n'estes ultimos dias o que muito sinto porque ella tem immensa pena, coitada. Estimei

que te chegassem as trez moedas, e que fiques effectivamente sem dividas nenhumas.

Recomendo-te muito que logo que percizes de alguma couza o mandes dizer, e peças o

dinheiro, pois antes dar logo pouco do que ir juntando quantias maiores.

Tenho rido com a historia das confissões, mas confesso-te que não posso entender

como tu não sendo hum sensaborão como alguns outros, gostas de largar a carga em semelhante

saco. Tomando a confissão como ella he, isto he, hum dever Sagrado imposto por Deos para

reprimir as paixões, e dar aos homens juntamente com a consolação da absolvição, a ajuda de

bons conselhos que evitem o recahir no mal comettido, não entendo que se prefira ajoelhar aos

pés d'hum sensaborão que nada sabe dizer, em vez de ir têr com hum homem de juizo, que se se

mostra mais severo taobem por isso mesmo faz dar mais valor ao perdão que concede em nome

de Deos. Lembra-me a pobre Gertrudes que quando succedia ir têr com algum d'esses insipidos

confessores, dizia, fiquei tão desconsolada; amanhã vou-me confessar outra vez. Pobre

Gertrudes já lá vai ha bastantes mezes. O Cyprianno está velhissimo, coitado e tem tido huma

debelidade nas pernas, que faz com que lhe custe muito a andar. D. Joanna está taobem muito

abatida.

Vi o outro dia a filha da tua Ama, está muito contente em caza da Condessa de

Belmonte, e mais gorda. ADeos meu rico Filho. Abraço te e ao José e a ambos abençoo como

May e maior amiga.

Izabel
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Recados da mana, Avô, tias etc. Esqueceo me contar lhes que o Marquez de Niza tem

estado a morrer d'huma pedrada na testa, qual outro Goliath. Elle tem huma cadela muito má,

esta cadela mordeo hum homem, o homem atirou-lhe com huma pedra para se livrar; o Marquez

deo com hum páo no homem, este atirou-lhe com outra pedra que lhe deu na testa à nascença do

nariz, e o fez cahir sem sentidos. Sobre veio inflamação e acho que deu cuidado, mas vazo ruim

não quebra, diz o ditado, e acho que está livre de perigo.
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Lisbôa 18 d’Abril de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a carta do Jozé de 17, mas ainda

não respondi a duas tuas que escrevestes a teu Pay, e que muito estimei, pois por ellas vejo

que continuas a trabalhar e que te preparas seriamente para os teus actos. Se guardares a cópia

da tal dissertação sobre economia politica, peço te que m’a tragas quando vieres para eu a lêr.

O Horta disse me que te tinha escripto a respeito da publicação do tal artigo, não se

rezolvendo a isso por recear que te fizesse inimmigos; eu lembrei-lhe a carta ao Bispo, como

eu já te disse, e se aprovares, faço-o, a vêr se d’ahi rezulta alguma couza. Hoje sou obrigada a

sahir cedo porque tive hum offerecimento de Mme Castellan de hum beneficio para a

Associação, e queria vêr se conseguia que a Alboni cantasse taobem antes da sua partida; que

o atrazo do paquette demora. He percizo dar alguns passos, combinar com as minhas

companheiras, e por tanto vou me pôr em campo. ADeos abraço te e ao José como May e

maior amiga.

Izabel

Recados da mana.



Lisbôa 22 d’Abril de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Esperava hoje carta tua annunciando já o

recebimento da noticia do despacho do Dr. Bernardino, mas provavelmente foi a carta tarde

para o correio, e por isso ficou aqui demorada mais hum dia, de maneira que ainda não tinhas

tempo de responder a ella. A tal comenda custa hum par de vintens bem bons, parece incrivel

que se tenha empenho em a atribuir principalmente havendo huma tal abundancia d’ordens.

Mas assim como ha quem as deseje, taobem ha quem repare em quem as tem, e estes

justificão os primeiros, ou para melhor dizer, justificão-se huns aos outros. São fraquezas

humanas que sempre houverão e sempre hão-de haver.

Pela tua carta a teu Pay vejo que não combinas te muito com o meu modo de pensar

a respeito dos confessores; tempo virá em que me aches razão. Em quanto a Padres lembra-

me o teu artigo que eu entreguei ao Horta; e que elle ainda me não restituio, mas disse-me que

te tinha escripto o seu modo de pensar a esse respeito, e que como tu tinhas respondido que

fizesse o que entendesse, elle tinha resolvido não o publicar.

Hontem recebi a carta do José de 19 pela qual sei que o José do Norte tinha passado

por Coimbra e os tinha ido vêr, o que muito estimo até mesmo porque por elle terei noticias

suas. Supponho que deve chegar hoje. O Avô parte com effeito, mas não sei quando. Elle

disse-me que se tu já estivesses em ferias te levava com sigo; o que eu estimava pois era huma

bôa occazião de vêr Londres, Paris, parte da Allemanha e S. Petersburgo; isto he quazi toda a

Europa, em muito bôa companhia. O Avô supponho que tem tenção de voltar para Septembro,

de maneira que vinhas muito a tempo de te matricular. Quem soffria com isso era eu que não

gozava de ti durante as ferias, mas fazia te com gosto esse sacrificio. O peior he que se não

pode realizar, pois tu só fazes acto para o fim de Maio. Ainda és moço e espero que terás

outra occazião de ir viajar, mas não quiz deixar de te dizer a lembrança do Avô, que depois de

têr acceitado a tal missão acho que está meio arrependido, vendo o que nos custa esta nova

separação. Deos queira que elle se dê bem na Russia.

Hontem à noite tinha se espalhado que tínhamos paz, porque a Russia tinha acceitado

a interpretação que as potencias orientais davão às quatro bazes do futuro tratado. Seria huma

grande fortuna para todos, pois todos têm soffrido muito com a tal guerra. A Raynha

d’lnglaterra lá está festejando e hospedando o Imperador dos Francezes e a sua Espoza.

Quem tal diria ha seis annos! Em Paris taobem se fazem grandes preparativos para receber
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depois a Raynha Victoria, em fim os dois paizes parecem cada dia mais intimamente unidos, e

creio que o estão de facto pois cada hum perciza do outro, e a conveniencia he a grande baze

da aliança dos Estados.

ADeos meu rico Filho. Acceita tu e o José recados da mana, do Avô, das tias e

primos. A tia Ponte está com cuidado no Alexandre que tem tido febre e crescimentos e se

não sabe bem o que tem. A Izabel Asseca vai bem. ADeos abraço te e abençoo te assim como

a teu irmão e sou tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 26 d’Abril de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a tua carta de 24 pela qual vejo que

se tinha espalhado em Coimbra que ia haver perdão d’acto. Eu não tenho ouvido tal, e acho

mesmo impossivel que se conceda adiantado hum perdão d’acto por hum acontecimento que

se deve realizar dentro de mais de quatro mezes. Parece-me que nunca tal se fez até mesmo

porque a vida não está na mão dos homens, e ElRey (o que Deos não permitta) podia vir a

faltar neste intervalo. Se a aclamação tivesse lugar agora, então talvez houvesse perdão

d’acto, mas assim como correm as couzas acho que ninguem pensa em tal.

Tu ficastes no ar com a tal idea do Avô, e he natural, mas elle parte já no principio do

mez que vem, por tanto he melhor tirar d’ahi o sentido. Ainda tens muitos annos a diante de ti,

e se Deos quizer espero que possas correr por esse mundo. O cazo he que os nossos negocios

se não atrapalhem de modo que tornemos a estar com a sella na barriga, pois sem dinheiro não

se pode viajar (a não ser D. Antonio d’Almeida). As rendas não tem augmentado, antes pelo

contrario, e as despezas são grandes; eu confesso que cada dia sinto mais que teu Pay não

tenha seguido os meus conselhos, e cada dia me convenço mais que elles erão fundados na

razão. O que passou não tem remedio, mas ao menos tomemos cuidado no prezente.

Eu nada te levo a mal o teu apetite de viajar, acho-o muito natural, e acho que só

quem he estupido he que vive contente com o que vê e sabe, não desejando nem vêr nem

saber mais nada. As viagens fazem vêr o mundo e os homens debaixo d’hum ponto de vista

mais extenso, desenvolvem muito o entendimento, e fazem pôr de parte as intrigas de

partidos, as mesquinhas ambições e os odeos pessoaes. Fazem a mesma impressão que faz o

ar livre do campo n’hum pobre desgraçado que tenha estado prezo n’hum quarto escuro por

muitos annos, e ainda que conservemos sempre o amor da patria e da famillia, vemos pelos

nossos próprios olhos que omnipotencia de Deos he muito grande, e que o genio do homem

quanto mais se eleva se dezenvolve mais e descobre.

Estimo muito o contentamento do Bernardino. Coitado este, entre nós seja dito, acho

que vê as couzas ainda debaixo de hum ponto de vista bem limitado.

Pelo que me dizes o José continua a estudar muito. Não me admira, pois elle sempre

gostou de dar bôa conta de si;  e por isso tenho a certeza que hade  poder fazer os seus exames



0301_1855_04_26P AS_B809D3 / página 2

muito bem. Graças a Deos tem tido saude. Dá-lhe muitos recados meus, e ambos aceitem os

da mana, do Avô, tias, primos etc.

Hontem estive no Theatro no camarote da Condessa de Sobral, para ver a dansa nova

que he muito bonita. O baile antes d’hontem, foi magnífico. Foi no genero do que tu viste o

anno passado, mas a salla estava acabada de dourar, e por tanto mais bonita. Eu voltei de lá às

4 horas da manhã. A mana dansou bastante e não se secou. ADeos meu rico Filho do meu

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

Izabel

O Alexandre Ponte já está quazi bom.



Lisbôa 1 de Maio de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Começa hoje o mez em que espero têr o gosto

de te vêr, e podes imaginar o alvoroço com que dezejo esse tempo, mas antes d’isso tens tu o

teu Acto a fazer, e ainda que espero em Deos dês bôa conta de ti, pois tens bôa frequência

d’anno, com tudo sempre he hum momento critico e que me faz estar em sobre salto. O Jozé

na sua carta de 29 que recebi hoje diz me que se espera o ponto no dia 12, mas por cá consta

me que só a 18. Entre tanto como tu és dos primeiros, espero te cá para o fim do mez. No

perdão d’Acto he que se não falla, e acho que seria huma grande asneira. Perdão d’Acto he

favorecer os mandriões à custa dos bons estudantes, e he huma couza que se devia acabar. Só

em cazos muito muito extraordinarios he que se deveria conceder. Consta me que apareceo no

Periodico dos pobres do Porto a noticia da morte do marido da Joaquina, com todas as

particularidades que a acompanharão, e em que tu figuras-te. Disserão me mesmo que vinha

citado o teu nome. Peço te que me digas se tu he que mandas te fazer esta publicação. Eu não

pilhei o jornal, pois se o tivesse lido logo via se o artigo era teu. Supponho que não; mas como

muita gente soube do facto, não se pode estranhar que alguem o quizesse publicar. Entre tanto

as publicações d’aquelle periodico não tem grande importancia, pois só se ocupa de divertir o

publico com ninharias. O outro dia veio hum artigo fallando na Condessa de Tavarede, com

muito elogio já sabe, na Thereza de Vilhena, na Viscondessa de Balsemão (sempre bella) e no

pobre Rozado, mettendo o à bulha, e fallando no seu alfinete de pombinhas. Eu não sei se teu

Pay te mandaria o tal numero do Jornal, porque não o achei em cima da meza, se o mandou

hasde te divertir com elle.

Este mez consta me que terão lugar os dois cazamentos em caza do Tio Saldanha;

nós ainda não tivemos parte da Bulhão, mas ella já está mandando fazer o enxoval de filha,

faz-me dô, pobre pequena. De mais a mais dizem que he muito esperta, e então ainda mais

infeliz he provavel que seja, pois o Conde de Saldanha he bom rapaz, mas não fura paredes, e

não o imagino dono da caza, e cuidando de negocios. Em fim lá se arrangem. Digo d’elles o

mesmo que digo da muitos outros como não o queria nem a elle nem a ella, estimo que

cazem, são dois de menos. A Thereza de Vilhena está outra vez de cabeça no ar com o José

Lumiares; dizem que o Farrobo prometeo arranjar o negocio, por intermediario do Carlos da

Cunha. Veremos o que surde d’ali; mas eu acho que nada, pois o rapaz tem a sua perfeita

liberdade agora e se quizesse encontrar-se com ella não lhe faltarião occaziões. Quem caza he

a Eugenia Pombeiro com o filho do Diogo Manique. Mas huma noticia mais exacta que



0302_1855_05_01P AS_B812D8 / página 2

quantos cazamentos ha, he a da viagem do Conde e Condessa da Lapa que vão ambos a Paris

à Expozição, deixando os cinco filhos espalhados por ahí. Como se podem e querem fazer

certas couzas he que eu não sei, pois ainda não ha muito tempo que ouvi dizer que estavão

sem vintem. Não supponho que vão à custa do Marquez de Vianna pois este já lá vai e se os

quizesse levar, he natural que fossem todos ao mesmo tempo. M.me Alboni he que esteve

perdida. O vapor em que ia foi obrigado a arribar a Vigo; e não poude continuar a sua viagem.

Se M.me Alboni se tivesse querido demorar huns dias e cantar em beneficio das minhas

pobres, tinha escapado a este grande susto. Agora vamos têr o beneficio para o qual a

Castellan se offereceo; mas ainda não está dia posto. ADeos meu rico Filho. O Avô acho que

parte até ao dia 9 mas ainda não sabemos bem. Elle e os tios e a mana te mandão muitos

recados, eu quero os para o José e a ambos abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 6 de Maio de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem não me foi possivel escrever para

Coimbra, porque logo pela manhã fui com a Thereza fazer tirar o seu daguerreotype, para

mandar ao tio Pedro que me tinha pedido que lhe mandasse os de todos vocês, mas como não

estão cá, vai só o da mana. Parece-me que não ficou máo, mas ainda não se podia julgar bem

hontem. A mana Marianna tirou o seu com os seus trez filhos; ficou hum bonito grupo,

taobem para mandar ao tio Pedro. Quando voltei para caza quiz escrever, mas apareceo o Avô

e o tio Fernando e não tive tempo. Espero que não ficassem com cuidado.

Vi pelas tuas cartas que tens agora tido muito que fazer; nada menos de quatro

dissertações. Porque he que se juntarão tantas ao mesmo tempo? Não ha tempo certo de as

entregar, e podem-se guardar todas até ao fim? A estas perguntas e a outras, responderás de

viva voz; o que estimo he que tenhas feito as tuas dissertações tu mesmo, e que as não tenhas

feito fazer por outras pessoas, como me consta acontece a muitos outros rapazes. O ponto está

por poucos dias, e depois tens tu o teu acto a fazer. Cá me vou pegar com Nossa Senhora para

que te saias bem, como espero. Dei hontem ao Horta as tuas desculpas por não lhe teres

escripto, elle diz que tu não estás nada em divida com elle. Foi agora ao Riba Tejo; diz que

está ainda tudo por lá muito atrazado, pois as terras estão tão molhadas, que não se podem

semear. Muito tem chovido! Hoje he que está melhor tempo, mas muito vento e frio.

Vejo o que tu respondes-te a teu Pay a respeito da viagem, e fez-me muito gosto,

pois prova me que não me engano quando me fio no teu bom juizo. Eu nunca te disse nada a

esse respeito por estar certa de qual era a tua resposta. Se Deos quizer hasde hum dia ir viajar,

mas agora se teu Pay empreendesse ir à expozição, transtornava muito os seus negocios.

ElRey he que não sei se irá, pois o Imperador dos Francezes parte para a Crimea, e acho que

seria esquezito que ElRey aproveitasse este momento para ir a Paris. ADeos meu rico Filho.

Abraço te e ao José. Recados ao Caetano. Vocês ambos acceitem os do Avô e das Tias e Tios,

primos e primas. Agora estão todos bons, mas a mana Marianna vai estar huns dias na

Charneca a vêr se passa a toce ao Nhonho. A Thereza manda recados a ambos os manos e eu

abençoo os meus ricos filhos como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 10 de Maio de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Tive muito gosto em receber a tua carta de 7

que hontem chegou, pois vejo por ella que destes huma bôa lição em Chimica. O que me

parece que o prova, he o Lente têr te feito passar de voluntario para ordinario. Estas honras he

que eu aprecio de veras, e aprecio as tanto mais, que ali não entra protecção nem empenho, e

estou convencida que quem as tem experimentado faz pouco cazo das outras. Eu muito tenho

que agradecer a Deos os bons filhos que me deu, e digo sinceramente que acho este bem tão

immensamente grande, que tenho escrupulo de me queixar e lamentar das pequenas

contrariedades da vida, pois essa fortuna compensa-as completamente. O ponto está-se a pôr

por poucos dias, e espero que para os annos do José já cá estejas.

O Avô disse me hontem que muito sentia não te vêr, nem ao José e bebeo à saude de

ambos n’hum almoço que o tio Fernando nos deu na Charneca. Fomos lá toda a famillia, e

gozamos, pois o lindo dia convidava a passear. Erão sette horas quando voltamos a jantar. A

mana Marianna vai para lá depois de amanhã por cauza do Nhonho que faz immenso dô. Tem

huns attaques de toce como tinha o Lulu, e já tem os hombros à cabeça como elle. He huma

terrivel doença a tal da asma, e muito agradeço a Deos teres escapado a ella, assim como teus

irmãos, pois he huma terrivel molestia, e que dando em crianças impedeas de se

dezenvolverem.

Estou dezejando saber como se fez a primeira jornada da diligência. Eu tenho meu

medo das taes quatro soltas, n’huma estrada que em muitos sitios não tem guardas, a mana

então que he pouco afoita em carroagem, treme, e já muitas vezes me tem dito, “eu se fosse a

Maman não deixava vir os manos na diligencia”. Respondo-lhe sempre que veremos, mas

com os meus botões, taobem tenho algum medo, e dezejo que ponhão hum sota, pois fio-me

pouco nos nossos cocheiros.

ADeos meu rico Filho do Coração. Recados ao Jozé, acceita os da Thereza. Desejo

as melhoras do O’Neill, e espero que não tenha tido couza de cuidado. Recados ao Caetano.

Abraço te e abençoo te assim como a teu irmão como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 15 de Maio de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de 12 e hoje a do José

de 13, por ambas sei que se poz o ponto e que tu tendo te licenciado em Philozophia contas

estar aqui para o fim da semana que vem. Bem podes suppor com quanto gosto espero o dia

da tua chegada. Em quanto a vires na diligencia, veremos, pois como ella começa a andar na

segunda feira conforme ella provar, he que te deves rezolver ou não a vir n’ella.

Tinha tenção de escrever mais longamente, mas tive a vezita do Avô pela manhã, e

demorou-se bastante, de maneira que agora são horas de mandar esta para o correio. Teu Pay

lá foi para caza da Bulhão assistir às escripturas da filha, amanhã temos os taes cazorios;

contarei o que se passar. ADeos meu rico. Recados ao Jozé e acceitem ambos a benção que

lhe dá do Coração esta sua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.

Tenho andado a cuidar nas toilettes para a Thereza, espero que vá bem. Teu Pay deu-

lhe hum chapeo para o cazamento da Mimi.



Lisbôa 18 de Maio de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Como tenho hoje tempo, escrevo te em vez de

amanhã, e acuzo a recepção da tua carta de 16 que hoje chegou, e na qual ainda não dizes o

dia em que farás exame, mas falias em partir de Coimbra muito brevemente, e o Dr.

Bernardino escreveo dizendo que para a semana começão os actos, de maneira que espero

para 25 ou 26 têr o gosto de te abraçar. O pobre José ainda tem mais huns dois mezes de

demora, e muito me custa, mas não ha remedio senão têr paciencia. Taobem lhe hade chegar a

sua vez, se Deos quizer. Eu em quanto o não vir a elle livre dos exames preparatorios, e a ti do

teu acto, não estou descansada; a todo o instante me lembrão esses barrancos, e tomara já

veios passados. Assim brincando já está no fim do teu segundo anno, não digo como tu, que a

maior parte do trabalho está vencido, mas está certamente huma grande parte, e quando

menos se espera estás formado, e habilitado para seguir huma carreira, e a preencher na

sociedade o lugar que pela tua pozição te pode competir. Cada dia se conhece mais a

necessidade de adquirir instrucção pois hoje cada hum figura pelo que é, e não pelo que seus

Pays forão. Os pergaminhos a unica vantagem que tem, he facilitarem a entrada no mundo,

abrirem para assim dizer as portas, mas muito triste he aproveitar-se d’esse privilegio, para

depois se achar prezo e impossibilitado de caminhar, pela sua ignorancia e incapacidade. O

dinheiro taobem he bastante necessario, mas não he tudo, e para o adquirir se se não tem, para

conservar o que se herdou, he necessário não sêr totalmente ignorante. Estou certa que tanto

tu como o mano estão convencidos d’isto, e que se applicão aos seus estudos não só para

obedecer a seus Pays, mas mesmo porque estão certos que os estudos lhes são necessários.

Quando vejo hum certo rancho de rapazes ignorantes, e pozetivamente taboas razas, muitas

graças dou a Deos dos meus filhos não serem assim.

Hontem na minha carta ao Jozé dei noticias do dia dos cazamentos. Depois, não

soube mais nada dos noivos. Estou convenci da que estão todos contentetissimos, como diria

o tio Francisco. Huma anecdota galantissima he a que me contarão hontem. Depois da

ceremonia religioza, o Duque de Saldanha convidou a todos os homens para irem assignar o

assento na sacristia. O Prior Tavares, entrou a lêlo, mas erão taes os soluços e as lagrimas, que

levou immenso tempo, e muita gente não teve paciencia de esperar, deixou o Padre enternecer

se à sua vontade e safou-se. O tal Tavares sempre he de toda a conta.
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Estou inteiramente d’acordo contigo respeito do titulo do Conde de Bulhão; acho que

o cazar a sua filha com o filho do Duque de Saldanha, não he hum serviço feito ao Estado, e

que he huma vergonha para quem fallou tanto na caleche do Conde de Thomar, fazer agora

couzas muito mais escandalozas ainda. Veremos se se trata das indemnizações ao Pimenta. O

Conde de Farrobo filho dizem que ha poucos dias que assignou lettras pela importancia de

setenta contos de reis; e que tendo alguem proposto ao Pay que resgatasse huma letra de 6

contos por 300$000 reis que era por quanto a vendião, elle não quiz, dizendo que não lhe

importava nem queria saber com os negocios do filho. Entre tanto, deixalo, sua alma, sua

palma.

ADeos. A mana Marianna ficou em Lisbôa de antes d’hontem para hontem, que

voltou para a Charneca, sabendo que o Nhonho tinha tido outro attaque de respiração e toce.

A Sonis julgava que lhe tinha feito mal vir a Lisbôa não sei, mas sei que tenho muita pena de

vêr aquelle pequeno assim, e muito dô da mana Marianna.

Meu Pay ainda hontem não tinha as suas instruções, por tanto acho que não partirá

ainda amanhã. Abraço te e abençoo te assim como ao José sendo de ambos May e maior

amiga.

Izabel

Recados de todos e meus para o Caetano.



Lisbôa 5 d’Outubro de 1855

Meus queridos Filhos do meu Coração. Ainda não ha muitas horas que os abracei, e

parece-me que ha já muitos mezes, taes são as saudades que deixarão. Se a vocês cada vez

lhes custa mais a ida para Coimbra, a mim taobem cada vez me fazem mais falta, pois vocês

são tudo para mim, meus filhos, meus amigos, e meus companheiros. Que saudades tenho tido

esta manhã assistindo à lição de Muzica da Thereza, e não vendo o José na cadeira baixinha

aqui ao pé de mim! mas não ha remedio senão têr paciencia, para aquilo que he inevitavel e

para seu bem de vocês. Vamonos consolando com a perspectiva de nos tomarmos a vêr para

as ferias talvez, e em todo o cazo, de longe ou de perto, occupão sempre o mesmo lugar no

meu coração e são o objecto dos meus constantes pensamentos. Quando os deixei, fui ouvir

Missa a São Domingos, depois fui às pobres dár as esmolas, e encomendálos às suas orações,

depois viemos almoçar, pouco depois chegou o Masoni, e estou à espera que elle acabe a lição

para ir para Oeiras. Remetto huma carta da Tichi que eu quiz hontem dar ao Antonio mas que

elle deixou em cima da meza. ADeos recados da mana, e de todos. O papá acho que ainda por

aqui fica. Paguei ao Pedro os sapatos do Jozé e as chinellas. ADeos meus muito queridos

Filhos. Fação os meus cumprimentos ao O’Neill, aos Drs. Bernardino e Raymundo. Abraço os

e abençoo os do coração como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Oeiras 9 d’Outubro de 1855

Meus queridos Filhos do meu Coração. Ainda estou sem noticias suas, e apezar de

não as dever esperar hontem, com tudo no fundo do meu coração tinha-me lizongeado que

vocês podendo escrever logo ao momento da chegada, eu tivesse huma carta hontem à noite

pelo Omnibus. Esta noite espero têr esse gosto, e d’aqui até lá não ha remedio senão têr

paciencia. Aqui esteve hontem a tia Ponte taobem na mesma ignorancia e com os mesmos

dezejos. Que tempo que tem estado! esta noite não cessou de chover, e as cazas lá por baixo

estavão esta manhã hum mar de agua, de maneira que foi necessario pôr caixotes para

passarmos para a caza da meza. Assim he bem triste estar no campo, mas a mana está muito

atrazada em banhos e por isso não dezejo voltar para Lisbôa senão para o fim do mez.

Hontem foi se ao banho, mas hoje não houve meio. Antes d’hontem aproveitamos huma

aberta para ir a caza do Conde das Alcaçovas; eu estava querendo levar a Sonis para a

divertir, assim como a Thereza Ponte. Fomos huma carrada de cinco pessoas na caleche, e

voltamos depois da huma hora, porque me prenderão as pequenas para o cotillon; acho que

nenhuma se secou, e deu-me vontade de rir, porque quando souberão as horas ficarão

dezesperadas, por sêr tarde, mas em quanto lá estavão, parecião divertidas, e por isso me

demorei. O Marquez de Fronteira vai-se embora amanhã. Hontem esteve aqui a mana Thereza

com todos os pequenos inclusivé a Maria Ritta, não se divertirão, pois choveo toda a tarde e

forão-se mesmo debaixo de huma pancada d’agoa. O tio Ponte lá está de semana, e pouco

divertido; diz que lê tanto, que até lhe chegão a chorar os olhos. O Marquez de Ficalho diz

que aquilo he huma vida santa, que não só não cometteo pecado nenhum n’aquella semana,

mas mesmo não teve a mais ligeira imperfeição, e que no sabbado quando acordou ao som da

muzica da guarda que se vinha render, julgou que erão os Anjos que o vinhão levar para o

Ceo. He bôa idea não achão?

Francisco Palmella lá estava antes d’hontem em Paço d’Arcos, parte na sexta feira.

Achei-o muito mudado, e não para melhor. Pareceo me contente de sêr Senhor Marquez. Os

irmãos ainda que por fim partem taobem, mas não sei se irão todos juntos. Muito bom foi o

José têr feito todos os exames de preparatorios senão achava se agora prezo pela Geometria,

como muitos que me constão estão em braza. Estou desejando sabelo já matriculado, e como

se arranja para explicador. Tomara eu poder adivinhar o que fazem a todos os momentos, pois

como os tenho constantemente no pensamento, dezejava podelos seguir sempre. Aqui estou os

vendo em todos os cantos, na sala, nos seus pousos do costume; lá em baixo na caza da meza,
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na bilboquets pela meza muito me lembrão o Jozé. As pequenas Assecas já querem jogar com

elles, e a Bébé acertou hontem duas vezes, com o que ficou contentissima. A pequena do José

aqui está, he mansinha, mas acho a pouco esperta, e nada a entretem, não gosta de brincar

nenhuma especie de jogo.

Foi interrompida pela mana Marianna que aqui veio passar o dia com o Nhonho, e

me deu a bôa noticia de vocês terem chegado a Coimbra sem incomodo. Sabia o pelo José

Marianno. Agora à noite tive o gosto de receber a carta do José do dia 7. Vejo que tiverão

muita chuva no caminho, e que levarão muitas saudades. De certo não mais do que me

deixarão. O que se diz muito he que a Universidade se fexa por cauza da cholera. Seja o que

Deos quizer. He hum grande transtorno mas antes ella se fexe do que vocês tenhão por lá

alguma couza, e no cazo de se fexar he melhor que tratem quanto antes de tomar lugar para

voltar. Estimo que gostasses dos prezentes para os mestres. Amanhã escreverei mais. Abraço

os e abençoo os como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 12 d’Outubro de 1855

Meu querido Filho do meu Coração. Conforme eu disse antes d’hontem ao Jozé, teu

Pay foi a Lisbôa para saber o que havia a respeito de se fechar a Universidade, e tendo-lhe

sido esta noticia confirmada, mandou lhes logo pelo Telegrafo ordem para virem quanto

antes. Eu até me lembro que vocês se assustassem com isto, julgando que havia alguma

novidade em caza, mas espero que sabendo que a Universidade se fechava, atribuissem a isto

esse recado. Entre tanto antes d’hontem tive a carta do Antonio de 7 do corrente, e hontem a

do José; nem huma nem outra fallão em Cholera, e pelo contrario este ultimo diz-me que se

matriculou em Philozophia. Forte transtorno fecharem se as aulas. Deos queira que não seja

hum anno perdido, mas visto haver no destricto aquella cruel epidemia, antes vocês estejão ao

pé de mim do que longe. Amanhã vou a Lisbôa, e até me lembra que cheguem pelo Vapor. Eu

tenho estado tão apoquentada com esta noticia da Cholera por hum lado, de se fechar a

Universidade por outro, que não me tenho quazi podido alegrar com a sua volta; mas sempre

os heide abraçar com grande prazer.

Muito estimo que tenhas podido sêr util ao Manoel Ponte, elle está-te muito

obrigado. Veremos se faz exame de Latim ou não; e de certo nem o tio nem a tia Ponte

querem que elle passe como passarão os Palmellas, por isso aprovão que elle seja examinado

primeiro. A tia Ponte disse que por ora não o fazia vir, se a Cholera chegasse a Coimbra então

veria; mas entre tanto que o deixa lá ficar porque não está no cazo de vocês. Vejo pela tua

carta que a jornada foi comoda, e que servirão de alguma couza os tais patos assados. A chuva

dentro de huma bôa carroagem não faz muito incomodo, mas assim mesmo he melhor têr bom

tempo. Aqui tem estádo pessimo, temos ido a banho com chuva, pois não ha tempo a perder, e

as minhas hospedas estão atrazadas. Agora vindo vocês, ficão no quarto de seu Pay em baixo,

e ainda que não ficão bem, acho que de bôa vontade se sujeitão a isso para obzequiar a Tia

Marianna. As pequenas são muito bem creadinhas não fazem incomodo nenhum.

Acabou se a assignatura dos Debates. Só tenho cá o de 30 de Setembro que nada diz.

He huma quezilia.

Muito estimo a bôa informação que o O’Neill deu de vocês ao primo pois gosto que

os outros saibão que vocês se conduzem como devem. ADeos meu rico Filho. Acceitem

recados da mana, e de todos de caza, e dem os meus ao Caetano e ao Manoel. Cumprimentos

para os Doutores Raymundo, Rodrigues, Bernardino e para o O’Neill e Abel. Agradeço ao
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Jozé a sua carta, que está com muito bôa lettra, o que me fez muito gosto. Abraço os e

abençoo como May e maior amiga.

Izabel
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