
Lisbôa 3 de Maio de 1862

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi a tua carta e estimei muito têr noticias

tuas e da Maria, e saber que estão todos bons; mas em quanto a estares gordissimo em tão

poucos dias, apezar da elasticidade da tua pele, confesso que não acredito sem vêr. Entre tanto

o ar do campo faz sempre bem, e sempre tive pena e tenho que tu te pareças tanto com teu Pay

n’isso e sejas rat de ville de verão e de inverno. Os contrastes é que produzem os bons

effeitos, e para se gozar da cidade, é bom têr estado algum tempo fora d’ella. A Maria é que

de certo teria gostado bem de estar n’essa caza em que se creou e aonde passou tantos annos

da sua vida. Dá lhe recados, e dize-lhe que tenho tido muitas saudades suas e que me faz

immensa falta.

Não lhe tenho podido escrever, porque tenho tido muito que fazer todas estas

manhãs. Hontem escrevi ao Jozé, coitado, ainda o não tinha feito depois do baile, e contava-

lhe muita couza, mas conta-lhe tudo taobem, pois quando se está longe não importa lêr

detalhes repetidos d’aquilo que interessa. O Menezes ainda cá não appareceo e por tanto não

lhe pude fallar.

Na Camara o Ferrer aprezentou o seu voto em separado que é quazi a repetição do

projecto do Governo. Faz nos o favor de atribuir à Consoladora dos Afflictos o principio da

reacção, e remonta à polemica e discussões que houve quando o Herculano negou o milagre

de Campo d’Ourique. Deos os illustre; com entendimentos tão serrados os argumentos e

razões dos homens não entrão. O Avila na Camara dos Pares negou hontem muitas das couzas

que Ferrer afirmava, entre tanto como aqui não ha crenças nem convicções o que se quêr é

votar contra ou a favor do Governo, e cada hum tem as suas ambiçõezinhas pessoaes, tão

mesquinhas como os seus fins, ninguem pode prever o rezultado da votação, ou para melhor

dizer, pode se saber com certeza que se trabalha para que triunfe a maldade e inepcia, e que se

assim não acontecer é por hum d’aquelles acazos da fortuna a que nós reaccionarios

chamamos Providencia Divina, e na qual acreditamos. He esta crença que nos dá Fé e

Esperança, apezar de tudo quanto vemos e ouvimos.

O jantar da Dampierre não sei a que horas é, supponho que às seis. Já perguntei

muitas vezes à mana Marianna que o não sabia com certeza, mas na segunda feira hasde

sabelo. Mandarei a carroagem a Santa Apolonia na segunda feira às dez horas.
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ADeos meu rico Filho. Recados para a Maria e para tua sogra. Faço os meus

cumprimentos ao Senhor Marquez.

Estou me preparando para a soirée d’hoje pois dizem me que não posso faltar e eu

não queria fazer huma grosseria, mas a perguiça é a maior.

Aceita recados de tua Irmãa e de teu Pay e abraço te e abençoo te como May e maior

amiga.

Izabel

A Tichi veio-me pedir se alcançava do Costa a mezada para o mano Nuno. Assim fiz

e ella disse-me que a dava à Maria Romana, mas não a deu tal, entregou a ao mano Nuno. Sua

alma sua palma, naturalmente chegou sarceada; se assim é nunca mais me fio n’ella.



Lisbôa 18 de Junho de 1862

Meu querido Filho do Coração.

Só duas palavras para te dizer que estamos bons, para te mandar incluza parte

Telegraphica, e te pedir mil recados para a Maria.

Chegou em perfeito estado de saude a tal pequena de Torres Novas. Vou tratar de a

entregar com segurança e tenho o maior dô d’ella coitadinha, pois não sei que sorte a espera.

ADeos. Recados atua sogra. Hontem tivermos soirée muito rezumida, hoje repete-se a mesma

em caza da Condessa de Sobral, e d’amanhã a oito dias estamos convidados para a Maria

Kruz. ADeos abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 20 de Junho de 1862

Meu querido Filho do meu Coração. Recebo a tua carta à qual respondo já para a

Maria Clara levar a carta. Sinto que a Maria não possa supportar o Oleo, mas talvez tomasse

huma porção grande de mais para começar. Entre tanto o ar do campo decerto lhe faz bem, e

muito estimo que escape aos calores de Lisbôa que ha trez dias são fortissimos. Hontem foi a

Procissão do Corpo de Deos, à qual não fui, mas consta me que ia muito pouca gente; o

enthusiasmo do momento não vai para ali, mas felizmente que nem todos partilhão por toda a

parte as opiniões d’esta gente que nos governa. Chegou o vapor Bartholomeo Dias, teu Pay

fallou como alguns dos officiaes, e mesmo elle diz que fez pessima impressão não ir Bispo

nenhum Portuguez a Roma; tanto que o velhaco do Marquez de Loulé já diz que nenhum

pedio licença ao Governo por isso não forão; se tivessem pedido, não só se lhes teria dado

licença mas mesmo meios para fazerem a viagem. He huma grande mentira, mas são tantas as

que diz, que mais huma de pouco importa.

Esta manhã fui com a pequena a caza do Dr. Bernardino e amanhã mando entregala

no Governo Civil pois assim me aconselhou de fazer o Tabelião. Deos que a proteja, e está

muito bem entregue. Eu cada dia dezejo mais vêr me já livre de tudo isto, pois infelizmente os

maos tem agora todo o poder de fazerem o que querem.

Acho que não é necessário vir para a soirée de Maria Kruz quem está no Campo não

é obrigado a cumprir com esses deveres de Sociedade. Em quanto ao Perelli não sei se teu Pay

terá pachorra de lhe dar o recado pois treme de o encontrar por cauza da soirée promettida cá

em caza, e que felizmente ficou adiada. A Thereza Ponte não sei se irá a Subserra porque lhe

mandarão tomar os banhos do Arsenal, e vai para a Tascoa no primeiro de Julho. Eu heide lá

apparecer hum d’estes dias. ADeos meu rico Filho. O Menezes e Serpa cá jantarão hontem, e

perguntarão por ti. Recados à Maria e Marqueza, acceita os da Thereza e crê me

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 22 de Junho de 1862

Meu querido Filho do meu Coração.

Quando vim da Missa encontrei aqui o Chamiço que me deu massada e respeito do

Azylo, e que se demorou tanto que agora só te posso dizer que estamos todos bons graças a

Deos e que não ha novidade nenhuma que te possa interessar. Hontem fui entregar a pequena

no Governo Civil, isto é fui à porta e estava lá o Costa com a minha procuração para entregar

a pobre creança. A mulher que a reclamava nem appareceo, e a pequena foi mandada para o

Azylo de São João. Faz me o maior dô, pois nunca vi creança mais galante, mais esperta, mais

meiga. Interessou a todos que a virão. Deos a proteja. O Conde da Ponte sahio hontem da

semana, e nada sabe a respeito do cazamento d’ElRey; veio contente de pensar que durante

trez semanas não volta ao Theatro; diz que não se imagina a massada que é. No dia da

Procissão de Corpo de Deos, ElRey assim que jantou veio outra vez para Lisbôa ouvir o

Thaumaturgo, no Gymnazio; não havia ninguem, foi huma seca de morrer, mas ficarão até ao

fim. Cada hum entende sêr rey a seu modo; o outro dia contarão me que o parocho

aconselhava aos seus parochianos que fossem ao Theatro, porque aquilo em huma lição de

moralidade, não sei se alguem aconselhou ao Senhor D. Luiz que fosse ali aprender a arte de

reynar e de conhecer os homens.

Ainda não tive cartas das Irmãas, mas sei que tiverão huma passagem pessima,

chegarão a 13, só dezembarcarão a 14, e soffrerão immenso; tem me lembrado muito as

pobres Portuguezas velhas, coitadas. ADeos meu rico Filho. Mil recados à Maria. Sei que tu

tens andado hum pouco attacado da respiração; estou persuadida que é devido a teres fumado

pois é couza que te faz muito mal. Hoje esperava carta tua; mas enganei me. Recados a teus

Sogros. Abraço te e abençoo te como

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 26 de Junho de 1862

Meu querido Filho do Coração.

Hontem recebi a tua carta e por ella vejo que contas vir amanhã a Lisbôa, pelo

comboio da tarde, e que a vinda da Maria é incerta.

Eu esta semana ainda não posso ir a Subserra, porque até segunda feira tenho todos

os dias alguma couza que fazer que me prende em Lisbôa, mas talvez na quinta feira, dois de

Julho, lá apareça. Ouvi hoje que o Antonio creado contava com tua mulher para servir de

madrinha no seu cazamento mas eu acho que os motivos que eu tive para o recuzar taobem

devem fazer com que a Maria não figure. Isto é para dizer francamente a minha opinião. Não

sei se a rapariga se comporta bem ao mal, mas sei que está muitas vezes aqui mettida no

quarto do Antonio, que toda a gente de caza o sabe, e que isto não é nada próprio.

Tu e teu Pay serem padrinhos não importa nada, mas nós senhoras, devemos têr mais

cuidado em certas couzas.

Imagino a tua afflicção vendo o estado do teu fato com a tal porcaria que tinhas

pilhado, e a pouca pachorra com que te sentistes pilhado para festeiro, mas em fim, pobre

gente, aquellas são as suas festas, e os seus divertimentos antes se entertenhão com isso do

que com outras couzas, e por isso não acho mal empregado as tuas duas moedas.

ADeos meu rico Filho;. tenho que sahir para ir fallar ao Padre Roquette n’hum

negocio, e por isso acabo. Recados à Maria cumprimentos a teus Sogros.

Acceita recados da Thereza. Teu Pay nem escreve já, nem faz nada; anda a gemer

com calor. ADeos abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 6 de Julho de 1862

Meu querido Filho do Coração.

Recebo a tua carta e muito estimo saber te bom e à Maria que penso com gosto que

torno a vêr amanhã. Estão em grandes preparativos, e acho immensa graça no dito do

Guilherme. A mana, coitada tem muita pena de não ir, mas de todo não pode deixar o marido.

Elle estava hontem melhor, mas tinha ficado de cama para se não cansar. Veremos como está

hoje. A melhora que lhe achei foi sobre tudo no animo, fallou em que este attaque estava

passado, a crize vencida etc. e já estava com os jornaes inglezes a contas, o que é bom signal.

De todo me tem esquecido mandar te as Revoluções; amanhã as levo, e hum jornal

novo que substituio o Amigo de Religião que me parece sensaborissimo, mas no qual vem

hum artigo transcripto do Times sobre as festas de Roma, que é interessante.

Vejo que os Dampierres são da festa, e estimo, pois são muito bôas pessoas. A

Thereza levará alguma couza para tocar, mas se ha a muzica da terra para fazer dansar pouco

se hade gozar do Piano. Teu Pay irá de carroagem, logo lh’o digo, pois elle já não estava em

caza quando a tua carta chegou. ADeos recados a teus Sogros. Abraço a Maria e a ti como

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 12 de Julho de 1862

Meu querido Filho do meu Coração. Acabo de receber a tua carta d’hontem e a de

Maria, mas como te não escrevi ainda a ti, respondo te em primeiro lugar, reservando para

amanhã a minha carta a tua mulher.

Muito sinto saber que a Marqueza está com huma gastrica, e dobradamente por me

lembrar que talvez tenha sido cauzada pelo trabalho e calor que teve no dia dos teus annos.

Deos queira que não seja nada de cuidado, mas ella realmente devia poupar-se mais, pois

ninguem deve querer fazer mais do que pode e as forças não dão para tudo quanto a gente

dezeja fazer. A teu Sogro, ao menos não fez mal o muito que andou no dia 8 o que muito

estimo. Para ambos peço recados e cumprimentos e abraço a Maria.

O Conde da Ponte estava hontem melhor, mais animado, mas antes d’hontem achei-o

n’huma tristeza e abatimento que me deu muito cuidado. Elle agradece muito o interesse que

deve a todos de Subserra, e recomenda-se muito. Na quinta feira conta ir para a Tascoa; e eu

provavelmente só da quarta de tarde é que irei para a Freiria, pois quero cá estar n’esse dia de

manhã para certas couzas particulares.

Em Oeiras já andão obras segundo hoje disse o homem dos bolos, o que muito

estimo, pois dezejo ir do principio d’Agosto para estár lá esse mez e Setembro. Outubro

veremos, por minha vontade fico taobem, mas teu Pay hade querer vir festejar o cazamento

d’ElRey que rezolveo estabelecer-se de todo na Ajuda; por tanto fica perdido o que se gastou

agora em obras nas Necessidades, e tem que comprar tudo de novo, pois não ha huma cortina

nem huma guarnição de salla que chegue. Aquelle Senhor está como os seus Ministros

cortando em tudo à grande como se fosse milhionario, sem se lembrar da enorme divida que

tem às costas. ElRey no meio de tudo anda de pessimo humor, acho que o retrato da noiva não

é tanto a seu gosto como dezejaria. Tem-se dito que a Duqueza vai para o Paço, mas até

hontem não lhe tinhão fallado em couza nenhuma, nem a nenhuma das Damas.

Saberás que o Daubigny esteve para quebrar a cabeça ao Marquez de Sabugoza por

cauza dos Passaportes às Irmãas velhas Portuguezas que elle não queria dár. De maneira que

agora Portugal é huma prizão para os Portuguezes; e as pobres Irmãas nem podem cá estar,

nem de cá sahir. Perde a gente a paciencia com tanta pouca vergonha. ADeos. Acceita recados
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da Thereza e de teu Pay, e repito os meus para tua mulher. A Mme Fanny recomendo me

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

Izabel

Amanhã te mando buscar.



Lisbôa 17 de Julho de 1862

Meu querido Filho do meu Coração.

Acabo de receber a tua carta e muito estimo as melhoras de tua Sogra, e saber que já

se tinha levantado, hum dia sem lhe fazer mal. Espero que brevemente esteja restabelecida.

Como conto escrever à Maria por isso não te encarrego de recados para teus Sogros. Sabia por

huma carta da mana Marianna que ella tinha mandado o carro a Alhandra esperar por mim,

porem huma demora na remessa de huma carta minha que eu mandei à Sonis julgando que

ella voltava para a Freiria, e como quando eu soube que ella se demorava quarenta e oito

horas já não erão horas de correio e a mana Marianna, coitada, não foi prevenido a tempo da

alteração dos meus planos, e mandou o carro. Agora vou sem falta no Domingo, pois estou até

envergonhada de não ter cumprido a minha promessa.

Antes d’hontem armei-me d’animo e fui à Charneca pois tinha sabido que já lá

estavão meio escandalizados comigo; fui pedindo a Deos de não achar ninguem de fora; mas

Deos não me ouvio, e encontrei-me com o Horta. Entre tanto não se tocou em assumpto

nenhum melindrozo, e chalreamos todos sobre couzas indifferentes e sensabores.

O cazamento da Maria Eugenia lá veio à bulha, todos estão pasmados do gosto do

noivo. O Horta só deixou cahir huma couza que eu não ouvi, mas em que a Thereza reparou.

Fallando se na Condessa da Ribeira, na fortuna que ella levou à caza, disse o Horta que os

filhos do Marquez havião de todos ficar muito bem pois erão cinco e elles tinhão vinte e cinco

contos de renda, por tanto cada hum ficava com cinco. Ora eu não sei se elle tem tanto, nem

quantos são os filhos, mas como sei que tudo quanto elle tem é vinculo, vejo por este dito do

ex ministro; e prezente conselheiro do Ministerio que os pobres vinculos estão sentenciados à

morte na mente d’estes senhores que nos governão. Hontem fui à soirée do Marquez da

Ribeira, para que fomos todos convidados antes d’hontem. Da famillia Palmella havia

Galveas eu a mana e teu Pay e os trez pequenos Minas, Sampaios, o Visconde do Cartaxo, os

filhos, a Luiza o marido, do lado Ribeira havia tudo. Esquecia me entre os prezentes

Palmellas citar o José Alva que por lá andava com ar de importancia. O mais havia gente do

bairro, excepto o Governador Civil e a sua espoza. Foi muito secante, remetto o programa do

concerto, eu vim antes do fim. O Conde da Ribeira, é galante rapaz, mas parece me hum

grande sensaborão, naturalmente isto é que o fez escolher, ou proteger pelo José Alva. Vim de

lá depois da huma hora. Hoje vai o Conde da Ponte para a Tascoa. Elle continua a estar
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melhor. ADeos meu rico Filho Acceita recados de teu Pay e da Thereza. Abraço te e abençoo

te como May e maior amiga.

Izabel

Não tornei a têr carta do Jozé.

Vejo que em quanto ao dito do Jozé Alva, não me enganei, assim como me não

engano de certo em dizer que, se o não disse, é porque se não atreveo, mas não por lhe faltar

vontade de fazer intriga.



Lisbôa 7 d’Agosto de 1862

Meu querido Filho do Coração.

Tenho tido tantas sequinhas depois d’almoço, alem de huma vezita muito cumprida,

que não tenho tempo senão para te dizer que recebi a tua carta hontem, e que muito sinto

saber que a Maria não estava muito bôa. Deos queira que não seja nada de cuidado, mas ella

deve se tratar pois aos 21 annos não se deve a gente rezignar a padecer certos achaques, ainda

se está em idade, pelo contrario, de se curar d’elles, e de se poder forteficar para gozar muito

tempo de bôa saude. Não sou partidaria de muitos remedios, mas conheço que alguns são

muito eficazes quando são bem applicados e que aproveitão muito a gente moça. Os velhos é

que devem só procurar ir-se tenteando, mas a Maria está longe d’esse cazo. Espero muito nos

banhos do mar, e taobem tinha fé no Oleo e no ferro, tomados com prudencia mas com

perseverancia. Veremos o que consigo com a ida para Oeiras que espero seja de segunda feira

a oito dias. A caza está atamancada, mas longe de estar bôa. Entre tanto o José Lourenço de

certo não faz mais obra este anno, e então não ha remedio senão têr paciencia. ADeos meu

rico Filho, a minha surdez não está melhor, mas acho que só com o tempo passará, e eu é que

não posso nem devo já apurar muito a saude. Abraço a Maria, recados a teus Sogros e

hospedes. Não escrevo mais porque são horas de mandar esta para o correio. Abraço te e

abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 9 d’Agosto de 1862

Meu querido Filho do Coração.

Fiquei ralada com o que tu me dizes de tua mulher e com o que o Jozé me confirma.

Acho indispensavel que ella se trate, pois huma dôr assim não é couza para desprezar. Eu

apezar de toda a minha sciencia medica não posso de longe dár conselhos, mas só digo que

ella deve consultar alguem e fazer à risca o que lhe mandarem, pois da sua idade, deve curar-

-se. Estou por hum lado dezejando ir quanto antes para Oeiras a ver se os banhos lhe fazem

bem, por outro com medo que a separação dos Pays lhe faça impressão. Se amanhã não fosse

Domingo ia a Subserra, mas assim tenho medo de perder a Missa, e espero com ancia as

noticias que tu promettes mandar-me esta noite, para me rezolver a ir ou não na segunda feira.

O Jozé chegou bem, eu não o esperava hoje, julguei que teria ido à Freiria. mas

estando com dôr de cabeça fez bem de não se cansar. Vou lhe fazer tomar agoa ferrea porque

me lembra que n’outro tempo, soffrendo elle muito da cabeça, foi huma couza que lhe fez

bem, e taobem por cauza d’elle dezejo ir para Oeiras. Puz o dia de segunda feira, 18. Veremos

se posso vereficar o plano. ADeos meu rico Filho. Vou à Tascoa dár os parabens à Thereza

Ponte, e não digo nada para a Maria porque lhe escrevo. Abraço te e abençoo te como May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 10 d’Agosto de 1862

Meu querido Filho do Coração.

Acabo de receber huma cartinha da Maria d’hontem, em que me diz que tinha

passado o dia melhor e que o Sirurgião dizia que era huma dôr nevralgica. Espero que tenha

logo começado os banhos, e muito dezejo que lhe fação bem, mas parece-me que perciza mais

alguma couza. Deos queira que ella dormisse melhor a noite passada. Espero que me mandem

noticias amanhã. Eu estou melhor. Hontem fui jantar à Tascoa, fui com os teus creados e

cavallos que estavão à bôa vida havia muitos dias. Não fazia calor nenhum na estrada, e de

tarde fazia mesmo frio. O Conde da Ponte está bom, mas muito tristonho. Minha Irmãa está

taobem com melhor parecer; e as pequenas estão todas optimas. A Thereza não queria festejar

os seus annos, não estava ninguem, às nove e meia apareceo o Conde com o Manoel Ponte. A

Thereza Mello esteve doente bastante com hum sarampo forte, mas hontem estava melhor. A

Condessa de Ficalho já hontem foi para Cintra, mas ainda abatida. Quem tem dado muito

cuidado é a Julianna Beire. Hontem até se confessou, mas hoje está melhor. No meio de tantas

doenças como tem havido temos que dar muitas graças a Deos, pois na famillia não tem

havido nada de grave. Não sei noticias nenhumas, nem me parece que haja nada de novo,

senão o que se sabe de Angola que não é gloriozo para as nossas armas de certo, mas muita

razão tinha Camões em dizer que hum fraco Rey faz fraca a forte gente, pois o pobre D. Luiz

não sei o que é, mas os seus ministros, a não sêr o Visconde de Sá, os mais são huns

parlapatões, e como não se occupão senão de mizerias tomão a nação mizeravel. ADeos meu

rico Filho. Recados a tua mulher a quem amanhã escreverei. Cumprimentos a teus Sogros.

Teus Irmãos te mandão recados, e eu sou

Tua May e maior amiga.

Izabel

A mana Marianna vem amanhã no comboio da tarde.
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