
Lisbôa 10 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Acabo de receber a carta do Caetano de 8 que

me confirma a noticia Telegraphica que tinha recebido, de tu teres chegado a Coimbra sem

novidade. O Caetano não me falla no teu incommodo de estomago, o que sinto pois eu fiquei

com algum cuidado em ti e dezejo que estejas inteiramente bom, até mesmo por cauza da

respiração que sempre se ressente dos soffrimentos de estomago. Deixastes aqui saudades

como he natural, mas não ha paciencia lembrando nos que he por pouco tempo. O José

coitado parece me que pouco descansou nas ferias, e fico ancioza por saber se com effeito foi

chamado à lição hontem, à tal famoza lição que mesmo o Dr. Raymundo era obrigado a

recordar segundo dizia o Caetano, mas espero que se tenha sahido bem, assim como em

Philozophia na vespera. O trabalho he muito grande este anno, coitado. Deos hade-lhe dár

saude e forças para poder com elle, ao menos assim lh’o peço, e o meu pedido he tão justo

que espero seja ouvido.

Dize ao Caetano que lhe agradeço a sua carta de que muito gostei, pois elle sempre

me dá mais noticias de vocês, do que vocês mesmos quando escrevem. Heide responder lhe

amanhã. Em quanto à tua chavinha da mala, já t’a mandei pelo João Ferrão, a quem a deves

pedir. Hontem à sahida do Theatro vi o Ornellas que me disse partir hoje.

Fui hontem vêr a Traviata, e gostei muito; não achei mesmo a mulher tão feia como

me tinhão dito. Tem huma boca enorme, mas ao menos tem os dentes brancos. Vê-se-lhe a

língua, o ceo da boca, a garganta, eu acho que quazi o estomago, mas ella não tem culpa que a

natureza lhe d’esse huma semelhante feição, e o que depende d’ella, a arte, o sentimento o

modo de cantar e de reprezentar, he de agradar muito. Não faço comparação com nenhuma,

mas acho esta optima. O que detesto cada vez mais he o interecho da peça. Acho o tolissimo,

absurdo. Não entendo que huma mulher apaixonada por hum homem, que taobem gosta

d’ella, e gozando de vida descansada depois de huma vida de dezordem se torna a metter

n’ella, não por amor do homem, mas sim por não fazer desmanchar assim cazamento á Irmãa

d’esse homem. Por mais que me digão, isto não aconteceo nunca, nem pode acontecer por ir

contra a natureza; quem sente remorsos do mal que fez, só o pode tomar a fazer levada por

huma nova paixão, mas não de sangue frio, de cazo pensado, para fazer favor a huma famillia

que nem se conhece. Quando hum sentimento nobre eleva a alma, essa alma não toma a cahir

no lodo senão deitada por outra paixão mais forte, mas o dezejo de contentar hum homem que
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se não conhece, não leva nunca ninguem a perder-se quando se já conhece por experiencia os

desgostos de huma vida de deboche. Em fim, eu cada vez estou mais na minha opinião;

entendo Fernando Dumas Pay; não gosto nem percebo a Dama das Camelias, he a ponto tal

que nem me dá vontade de chorar a scena do fim. Tenho vontade de lhe dizer; para que foi

tola? Entre tanto a Mulher reprezenta perfeitamente.

Noticias não tenho a dar te outras senão que o baptizado da Duqueza de Saldanha he

amanhã; que a filha chegou hontem, mas que como ninguem a tinha visto não se sabe se he

bonita ou feia. O Conde de Farrobo está prezo por dividas em Paris, e o Duque andava a vêr

quem lhe emprestava mais não sei quantos contos para o salvar. O Duque arrendou a D. João

d’Almeida Palma por 12 annos (acho que conta lá sêr enterrado). O Arcebispo de Paris, foi

assassinado por hum padre que elle tinha suspendido de dizer Missa; morreo logo. Faz horror!

! Era homem muito bom e de muito saber; os nossos bispos de certo nenhum morre martyr

pelo mesmo motivo. com estas noticias te deixo, e acho que te dou bastantes assumptos para

comentar, e de differentes generos. Recados ao José, Manoel Ponte e Caetano. Acceita os da

mana, e tanto tu como teu irmão acceita a bênção que te manda esta tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 14 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de 11 e estimo saber

que estás inteiramente bom do teu incomodo; em quanto a saudade de Lisbôa vejo que tens

bastantes, e não me admira, mas não ha remedio senão levar a sua cruz ao Calvario. Deos

permitta que tu nunca tenhas nenhuma mais pezada do que a massada de Coimbra, que posto

não seja divertida, se deve levar com tanta mais paciencia, que he talvez a unica que se saiba

com certeza quando acaba. As outras, pelo contrario, podem durar indefenidamente e n’esta

vida ha muitas, e de differentes especies. Estimo saber que o José está bom e até mais gordo

apezar do seu trabalho todo. Aqui esteve hontem o tal administrador da Marqueza da

Bemposta, que não se fartou de lhe fazer elogios. Acho bem bom. Mostrei a tua carta a teu

Pay, veremos o que elle faz a respeito do Bedel. Eu acho-o agora de huma tal inacção para

empenhos que se tu não o espicaçares muito de lá, não se mexe. Ainda não deu hum passo, sei

com certeza, pois não tem sahido senão para ir ao Theatro. Antes d’hontem foi com o Luiz,

hontem foi só. Hoje ha representação em caza do tio Redinha, eu acho que não vou, pois estou

desde hontem muito incomodada com huma berbulha no beiço que me tem feito enchar a cara

toda de hum lado, e parece me que não devo apanhar ar. Hontem à noite julguei que ia têr

huma erizipela; hoje estou hum pouco melhor, mas ainda com a cara enchada. Tenho pena

não ir por cauza da Maria Joanna Delgado a quem sou obrigada, pelo muito que me tem

ajudado n’esta Associação dos orphãos. Amanhã acho que ha soirée em caza das O’Sullivans,

mas eu de certo ainda não vou. Quero vêr se mando a mana.

A Norma ainda não foi à scena, dizem que vai hoje; as mulheres hãode ir bem; os

homens não são os melhores que cantão. Se vir contarei o que me parece, se não direi o que

ouvir. ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana, e dá os meus ao Caetano e ao Jozé. A

ti e a teu Irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 16 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Para que não fiques com cuidado escrevo-te

duas regras, dizendo te que estamos todos bons, mas que tendo tido varias sequinhas depois

de almoço, e agora chega o mestre de dezenho da mana, de maneira que não tenho tempo para

te dizer mais nada.

Eu tive huma grande mazella no beiço, mas já estou bôa.

Estimo que tu e teu Irmão estejão bons. Abraço os e abençoo a ambos como May e

maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 18 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Não sei hoje a qual de vocês heide dirigir esta

carta; pelos meus assento deve sêr ao Antonio mas eu tenho huma idea que o ultimo

sobrescripto que fiz foi para este, e então, deve ser ao José a quem escreva. Em todo o cazo,

vocês não desconfião, e por isso sigo cá a ordem que está marcada no meu caderno e escrevo

ao Antonio. Hontem não tivemos noticias de Coimbra, senão pelo Dr. Bernardino que

escreveo a teu Pay huma carta galante pelo modo que exprimio a sua alegria por têr carta

d’elle depois de hum longo silencio. Deu me vontade de rir, mas vê se que he muito bom

homem. Elle lá diz que todas as quintas feiras e domingos os vai vêr a vocês. O que he feito

do O’Neill, nenhum de vocês fallou n’elle depois da morte da May. Para acabar de perguntar,

direi que dezejo que o Dr. Raymundo já esteja bom. O Dr. Abel já está bom, mas tem cá

vindo muito menos. Eu he que estive com a mana lá em caza d’elle a semana passada a

vezitar a filha, que me disse que o irmão Abel só para Abril he que voltava porque lhe

faltavão ainda dois exames e a These.

Hontem fui com a mana passar a noite a casa da Condessa de Subserra, estava só

Maria Xavier, e estimei que o Papa não fosse, pois elle não gosta nada de soirées de famillia.

Eu pelo contrario gostei porque se esteve a fazer serão, e a conversar sem pretenção nenhuma.

O Marquez tinha se ido deitar com huma enxaqueca. A Marqueza está abaladissima, coitada.

A rapariga está muito alta, ainda me pareceo têr crescido mais. Hoje vou ao Paço. Amanhã as

O’Sullivan’s que não derão por fim a sua soirée o outro dia.

Na terça feira ha baile no Club, mas parece-me que não vou; só se a mana tiver

apetite, o que não he natural. Ella está toda influida com a pintura, e vai trabalhando hum

pouco melhor, mas por em quanto ainda não he grande couza. He difficil fazer alguma couza

que contente a oleo; por isso mesmo que he hum genero em que se pode quazi chegar à

perfeição, he que a mediocridade se não desculpa. Além disso exige muito tempo de trabalho;

mas em fim se a mana se entretem com aquelle trabalho, he o que me importa. O Jozé Alva

por fim não foi para a Charneca. Elle está melhor, mas ainda abatido. Agora dizem me que vai

para as Larangeiras. Está tratando de assignar a escriptura com o irmão, que lhe dá 30$000

reis de mezada, e diz que quando quizer pode ir para as Larangeiras, de maneira que acho que

fica muito bem e se deve contentar e calar. Mas elle he gastador, e tem immensas dividas. He

huma couza celebre o dezarranjo da maior parte dos filhos segundos. Ainda bem que se não
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pode dizer o mesmo do José, que pelo contrario he arranjadissimo, e o Lulu taobem o era

coitado.

ADeos meu rico Filho. Acceita assim como teu irmão recados da Thereza; a ambos

abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 22 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Ainda te não escrevi depois que recebi a tua

carta de dezoito, e por isso não quero deixar de tia agradecer, tanto mais que ella tirou me do

cuidado que eu tinha em ti. Se estivestes constipado, já estavas bom. Da tua respiração como

vais? Teu Pay tem passado muito melhor este anno; para essa molestia he muito peior a

humidade do que o frio, e como este anno temos tido as chuvas muito alternadas com bom

tempo, não se tem sentido aquella humidade que tanto nos incomodou o anno passado. A

escada bem o prova, pois esteve sempre alagada, e agora está enchuta. Espero que tu taobem

tenhas passado melhor; o frio mesmo (aqui em Lisbôa), não tem sido muito forte. Hontem

tivemos hum dia pessimo, choveo immenso; hoje está lindo.

Nós hontem fomos ouvir a Norma; não vai nada bem, a mulher tem muito pouca voz,

e n’aquella muzica, muito menos bulhenta, e muito mais expressiva do que a de Verdi, bem se

percebe o cansada que está. Não tem a dignidade que compete a huma Norma; em fim não

agrada nada, e a penas no duetto das duas mulheres foi aplaudida hum pouco, mas ella nem

baixou a cabeça para agradecer. Acho que está dezesperadinha com o fiasco, e tem alguma

razão mas o publico he justo em não a aplaudir. No fundo não me admira nada que quem

sente a pozição de huma Dama das Camelias e reprezenta bem aquelle papel, não perceba o

da Norma. O primeiro não tem dignidade nenhuma, o segundo tem immensa nobreza. Rum he

de melodrama, o segundo de alta tragedia. Detesto o tal Demi monde, e por mais que nos

queirão agora persuadir, que no meio de todo aquelle Iodo, se acha algum ouro puro, eu cá

pretendo que he só cobre, e com azebre. O cazo he que a pobre Dama, se não se rehabilita na

Lucrecia, não torna a levantar cabeça. Na Lucrecia estou persuadida que hade ir muito

melhor; não he scena do Demi monde, mas não tem dignidade, só paixão, e parece-me que

hade fazer bem o papel.

Houvi com effeito que o Taborda ia a Coimbra com a Emilia. Estimei por cauza de

vocês.

Perguntas como vai o retrato da substituta da Henriquetta; não está lá muito bonito,

mas em fim he o primeiro. O Annunciação fez-lhe pôr pela cabeça hum châle, para fazer hum

estudo de draperies. Ainda não está de todo acabado.

ADeos dá recados ao Jozé e a ti e a elle abraço e abençoo como May e maior amiga.
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Izabel

Recados da mana. Dá os meus ao Caetano.



Lisbôa 26 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Estive bem afflicta huns dias sabendo que estavas doente, mas sem têr detalhes; e

vendo que me escondião tudo. Hoje recebo a carta do Dr. Raymundo, e a tua de antes

d’hontem, e por ellas vejo o que tivestes. Não fico contente mas fico mais socegada; e não sei

ainda se mostre as duas cartas a teu Pay ou se lhe continue a guardar segredo. Se elle me não

perguntar se tenho cartas, nada lhe digo, mas se me perguntar, naturalmente mostro lhe a tua.

Não posso deixar de te dizer que muito me custa que apezar das minhas continuas

recomendações, admoestações e mesmo ralhações vocês continuem com o mesmo systema de

me fazerem mysterio quando tem alguma couza. Tomo isto muito a mal, porque he

dezobedecerem-me e deixarem me sempre n’hum continuo sobre salto. Como posso eu

acreditar quando me dizem, estamos todos bons, se eu vejo que já muitas vezes mio tem dito

sem o estarem? Em vez que se me dissessem sempre tudo, eu não era taobem tão

despropozitada que perdesse a cabeça quando me fallassem em pequenos incommodos.

Dizem me que se fosse couza de cuidado, não m’o escondião; não sei, pois vocês mesmo

podem se illudir sobre isso, e se me não querem affligir por couzas poucas ainda mais

hesitarião em o fazer por couzas grandes. Torno a repetir, este systema da famillia Saldanha

de se enganarem sempre, faz me muita zanga, e vocês com isto o que tem feito he tirar me de

todo o descanso, pois nem quando não fallão em saudes, nem quando dizem estamos bons,

posso acreditar.

Agradece ao Dr. Raymundo a promptidão com que me respondeo. Vejo que o teu

incommodo assim mesmo tem sido comprido. He a consequencia do tal jantar na caza de

Pasto e do chá no botequim, que te dezarranjou o estomago, depois a jornada e o dezarranjo

d’horas e má comida, completou tudo; agora o que recomendo he que te cures

completamente. Visto teres sido obrigado a perder alguns dias d’aulas, não te dês por prompto

sem o estar, pois se recahisses era peior.

Vejo que entendestes mal a minha carta; se julgastes que eu comparava a Marguerite

Gauthier com a Lucrecia Borgia. Acho esta hum monstro, que felizmente a civilização hade

impedir que possa sêr imitada nos nossos dias; he tipo que dezapareceo; raça que se extinguio.

Eu só disse que a Borsi assim como tinha entendido o papel, para mim tão nojento, da Dama

das Camelias, talvez intendesse taobem e representasse bem o da Lucrecia, mas nunca
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comparei as duas creaturas. Rum Tigre he certamente animal mais feroz e mais terrível do que

hum gato assanhado; mas eu nunca pensei em têr medo do primeiro, pois não vivo nos

bosques, entre feras, e tenho muitas vezes tremido dos segundos que se entroduzem nas

nossas cazas, sem nossa licença, contra nossa vontade, e que nos podem muito bem agatanhar

na cara. O mesmo digo das Lucrecias e das Marguerites Gauthier.

ADeos. Hontem foi o baile do Marquez de Vianna. Esteve bonito, animado havia

bonitas toilettes., huma bôa cea. Estava ElRey, o Infante D. Luiz, muita gente conhecida,

alguma nova, entre ellas Mlle Binns, que tem bonita pele e bonita figura, a cara he bonita de

profil; de face he torta como a da May. Eu vim às 3½ e teu Pay ficou até às 6. ADeos.

Recados ao José, ao Caetano e Manoel. A ti e a teu Irmão abraço e abençoo como May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 30 de Janeiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Pela a tua carta de 27 dirigi da a teu Pay, sei que

o José tomou a dár lição na aula de Mathematica, e que se sahio muito bem. Pelo que vejo

continua a ser chamado à lição muitas vezes, e isto he a maior prova que elle as dá bem.

Como sabem, dá-me isto hum grande gosto. Tu dizes que brevemente esperas dar lição; para

isso he percizo que tomes à Aula, e por agora ainda não li nas tuas cartas nem nas de teu

Irmão que tu tivesses já licença do Dr. Raymundo para sahir. Vocês são muito disfarçados

mas não julguem que me dão papinha. Eu não leio as suas cartas pouco mais ou menos, leio

tudo, e como os conheço perfeitamente pelo que não dizem percebo muitas vezes o que não

querem dizer, e pelo que dizem, aquilo que querem que eu perceba, mas eu advinho algumas

vezes sem pretender com tudo têr varinha de condão. Em fim, a verdade he que eu como não

penso n’outra couza senão nos meus filhos e na sua felicidade, nada que lhes diz respeito,

passa para mim em claro.

O tempo está lindo, mas frigidissimo; muito desejo que te não tenha feito mal.

Não vejo ha muito tempo D. Rodrigo d’Almeida, por tanto não lhe tenho podido

perguntar se recebeo a tua carta. Quem nunca mais cá voltou senão huma vez, foi o José Alva.

Acho que como eu não lhe pude achar razão nas questões que queria têr com o Irmão, ficou

mal comigo. Taobem paciencia. Era huma sem razão exigir elle mezadas para a mulher de

João Murça, cazada, e maior; quando de mais a mais o Dr. Abel dizia que ella não tinha

direito nenhum a recebelas; mas o José que estava querendo pegar, queria esse pretexto, e

como eu lhe disse que não lhe achava razão, ficou zangado.

Vou vêr se tenho tempo de copiar para te mandar a carta do Duque de Saldanha ao

Conde de Farrobo, que este publicou no Jornal do Commercio. Se o Duque se tivesse limitado

ao principio e ao fim da carta e evitado o meio, não lhe ficava ella nada mal, e estava n’huma

pozição optima, pois tinha toda a razão de pedir pelo seu genro. Com as alluzões que fez à

conducta particular do Conde de Farrobo, entrou em inconveniencias que nada vinhão ao

cazo, e ameaçando o com a imprensa dezesperou o homem que ha muito tempo rompeo com a

opinião publica, e pos a filha em peior pozição, pois agora voltando para Lisbôa parece me

impossivel que torne para caza do Sogro, e aquelle cazal cheio de dividas, e apetitozo como

he, não sustenta caza com a mezada que lhe promettera nas escripturas.



0370_1857_01_30P AS_C2168F / página 2

ADeos. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte, acceita os da mana. A ti e a teu

Irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

O Cyprianno tem estado bem doente. Hontem o Silveira receou que a febre

degenerasse em typho, e mandou o sacramentar. Coitado faz me immensa pena, e dô, pois elle

muito se tem affligido com o esbandalhado da caza de seus bons amos, e estou certa que he o

que o tem abatido tanto ultimamente. Hoje mandei saber d’elle, e disserão que tinha passado a

noite hum pouco melhor.



Lisbôa 3 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Teu Pay hontem recebeo a tua carta de 31 na

qual lhe dizes que estás bom, noticia que he confirmada pelo que o Jozé diz na sua do

primeiro recebida hoje. Muito o estimo, mas tomo a repetir que qualquer couza que tenhão, eu

dezejo logo sabelo. Antes d’hontem esteve aqui o Jozé Alva, depois de huma longa auzencia.

Recebio como se nada fosse, já se sabe, pois he couza que nunca fiz foi tomar satisfação a

ninguem por não vir cá a caza. Elle he que me deo desculpas, dizendo que o mao tempo não o

tinha deixado sahir. Achei o outra vez com bom parecer, e mais gordo. Disse me que o seu

negocio se arranjava esta semana; mas não me fallou em ir para as Larangeiras. Se não fôr,

faz huma grande asneira. Em quanto ao que tudo dizes a teu Pay comparando o Rodrigo, com

o Julio, acho-te muita razão, e por eu achar que o primeiro fez alguns obzequios a teu Pay he

que me afflige quando elle ralha d’elle, e o chama traste, e diz que lhe hade fazer sempre

opozição, e dezejar deitar a baixo etc. pois para mim hum favor que me fazem, não me

esquece, e não posso com e ingratidões mesmo em couzas pequenas. O Julio não tem feito,

nem nunca fez, favores nenhuns a teu Pay, tem-se limitado a sua amizade a frazes em cartas,

mas no fundo parece me que o negocio do Bedel nunca lhe foi pedido com empenho. O

Rodrigo d’Almeida não tem aparecido, por isso não lhe tenho podido perguntar nada; taobem

he d’aquellas amizades com que me parece que ninguem deve contar. Não he assim D.

Antonio de Vilhena, e o Marquez de Pombal ambos são muito obzequiadores, e o primeiro

sobre tudo vem aqui muitas vezes. Hontem jantarão cá a mana Marianna, a Sonis, os trez

pequenos Assecas e trez pequenas Pontes. Havia muito tempo que me andavão a pedir para

vir cá e arranjou-se isso hontem; depois de jantar forão, ou para melhor dizer fomos todos,

para a caza do piano; tirou se a meza do meio da sala, e ali estiverão as pequenas todas a

dansar e a jogar jogos até às 11 horas. Dansei eu dansou a Tichi, em fim os pequenos

divertirão se como se fosse huma grande festa. As duas pequenas Pontes dizião à sahida; “Oh

tia quero cá voltar hum dia cedo”. Teu Pay felizmente não esteve de mao humor, e não sahio

taobem. A mana Thereza não veio em parte por não têr lugar na carroagem, em parte por

cauza do Cyprianno que continua a estar muito mal, coitado. Venceo com tudo o dia

d’hontem, que em mao dia, mas acho que o Silveira não tem nenhuma esperança de o salvar.

Faz me immensa pena.

O Conde da Ponte está de semana, e foi hontem às 8 horas da manhã para Mafra com

ElRey e os Senhores Infantes, de calèche descoberta com hum tempo frigidissimo, e até



0371_1857_02_03P AS_C21FA4 / página 2

chuva; ia a tremer de apanhar huma constipação e tinha razão. ElRey a única couza de que

gosta he de caçar, mas n’este tempo com a sua saude delicada acho huma imprudencia ir se

metter em Mafra. ADeos meu rico Filho. A mana Thereza manda te recados eu peço os para o

Jozé, Caetano e Manoel Ponte. A ti e a teu irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 7 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Ainda bem que o Caetano escreveo a cinco

dando bôas noticias de vocês, pois eu já estava a trinar com a falta de cartas. Para que a vocês

não aconteça o mesmo, escrevo hoje, ainda que tenho muito pouco tempo para ser dia de

paquette, e têr varias continhas a fazer. Estamos todos bons, graças a Deos. A Condessa da

Ponte ainda vive, mas está muito mal, e nenhuma esperança tem os medicos de a salvar. Faz

muito dô, coitada.

Em quanto à batina para o José, está visto que se deve mandar fazer, se a sua está

rota; não hade andar com os cotovelos de fora, coitado. Como não sei se o Conde escreverá

hoje, por isso vou dando esta resposta. ADeos meu rico Filho. Lá terão a visita do tal Sr.

Sousa, administrador das fazendas da Marqueza da Bemposta, que veio aqui vêr se conseguia

fazer nomear o filho Conego; mas teve huma resposta negativa, e vai-se hoje embora.

Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte; a ti e ao Jozé abraço e abençoo com May e maior

amiga.

Izabel

Recados da Thereza.



Lisbôa 11 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebi agora a tua carta de nove e muito estimo as noticias que me dás, e que são as

que mais me interessão, principalmente de estares, tu e teu irmão bons de saude, e depois de

teres sido chamado a huma lição e a huma sabbatina, e de te teres sahido bem de huma e outra

couza. O José, esse nem eu sei já quantas vezes tem dado lição em Mathematica. Bem sabem

que sempre tive para vocês duas ambições. A primeira que se destinguissem dos outros

rapazes pelo seu bom comportamento; e a segunda, que adquirissem huma instrucção que os

abilitasse a prehencher dignamente qualquer lugar, e que mostrasse, que enobrecião a classe

em que nascerão, e que não era ao seu nascimento que devião favores. Graças a Deos, a sua

conducta tem realizado os meus dezejos até agora, e espero que o futuro realizará os outros

meus planos, pois acho os justos, e sei que Deos ajuda sempre quando se quer o bem.

Hontem tive huma carta do Caetano, em que me dá muitos detalhes sobre ti e teu

Irmão. Gostei bem das informações que tive, e vejo que o José taobem procura distinguir se

em Philozophia, e que o tal Golão he de todo o respeito, e que não he pouca couza dizer elle

que está contente. Heide responder ao Caetano amanhã.

A Condessa da Ponte, vai vivendo e está mesmo melhor, ainda que dê cuidado. Entre

tanto como o perigo não parece tão eminente não tenho remedio senão cuidar no costume da

Thereza. O pior he o tempo, que tem estado horrivel ha trez dias, o que he muito incomodo

para compras. Esta noite esteve mesmo hum temporal desfeito. Cyprianno e D.Joanna taobem

estão hum pouco melhor, o primeira tenho mesmo muita esperança que escape. ADeos meu

rico Filho. Acceita recados da mana e dá os meus ao José, Caetano e Manoel Ponte.

Teu Pay teve huma carta do Barruncho filho, em que manda recados para todos

vocês. Coitado, dizem que vai melhor, e elle mesmo o confessa, e que já se pezou duas vezes,

e que da segunda pezava mais arratel e meio do que da primeira, o que prova que tinha

engordado. Elle coitado he bom rapaz, e muito reconhecido ao que se lhe faz. ADeos abraço

te e abençoo te assim como a teu Irmão sendo de ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 16 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do Coração. Escrevo duas regras para que saibão que estamos

todos bons, e não fiquem com cuidado, mas não posso sêr mais extensa, porque sendo hoje o

enterro da pobre Condessa da Ponte, dezejo ir para a rua de São Jozé, aonde a mana Thereza

está hoje. Coitada, pobre Senhora, faz pena e dô. Era bem bôa pessoa. Os filhos estão muito

sentidos; mas se havião de têr o espectaculo de sua May entrevada e demente, foi de certo

melhor que Nosso Senhor a chamasse a Si.

Muito soffreo com a doença e com os remedios, que forão violentissimos. Ainda não

se sabe quem he que ficará tutor dos Ferrões; o conselho de famillia reune-se na quinta feira

para isso. Fazem dô aquellas crianças, que perdem todos quantos se chegão a elles. ADeos

meu querido Filho, abraço te e abençoo te assim como ao Jozé, sendo d’ambos

May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 20 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a carta do José de 18, que muito

estimei, e dou graças a Deos por saber que todos estão bons. Aqui acontece o mesmo, de

maneira que em quanto a saudes não ha razão de queixa em caza, e não he isto hum pequeno

bem. Agora em quanto a divertimentos, estamos na semana do nojo, e por tanto não se pode

pensar em tal; mas felizmente a mana tem hum genio muito commodo, e com tudo se

contenta. Isto não he dizer que lhe não custa a tal costumeira do nojo; diz ella que fica

estafada, de estár huma noite às escuras sem fazer nada. Eu digo lhe que vá adiantando as suas

rezas da noite; mas às duas por trez principia a bixanar e sou obrigada a tocar lhe no braço

para que se cale. Hoje he o nojo dos Mariannos, e amanhã na Boa Morte. Faz dô a pobre

Condessa da Ponte, coitada; e os filhos estão muito sentidos deveras. Agora os netos de caza,

he que acho muito secos, muito mais do que os Pontes. A Thereza era lhe muito obrigada,

mas taobem tem sentido muito e as duas pequenas Maria Joaquina e Izabel taobem, apezar da

sua pouca idade, chorão muito pela Avô. Isto já se sabe, não o digão ao João Ferrão. Em caza

da tia Pombal está tudo doente de cama, ella, pequenos, Marquez e Antonio de Vilhena. Os

primeiros acho que he do mao ar que respirão, pois aquilo está cada vez peior; não se abre

huma janella, não se varre hum quarto em fim a Tichi mesma diz que não pode lá ir, que vem

doente. He huma mania celebre, aquella das tias!

Ha dois dias forão os annos da Maria Ignez de Carvalho, houve jantarão, mas consta

me que ia pegando fogo, com hum bico do gaz, e que foi huma scena comica. Monsenhor

gritava quanto os seus bofes lhe permittião, e Maria Ignez principiou em cheliques; que bello

expediente para apagar o fogo, não he assim? Por fim não foi nada; eu estou dezejando têr os

detalhes por Monsenhor, mas elle não tem cá vindo. ADeos meu querido Filho. Acceita

recados da Thereza que está toda influída com a sua pintura a oleo. Já fez trez retratos da

Quiteria velha, e agora está com outra pobre da Igreja entre mãos. Dá recados ao Caetano e

Manoel Ponte, a ti e ao José abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 24 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Teu Pay recebe agora a tua carta de 22 em que

te queixas da sensaboria da terra, e lhe dizes que o teu divertimento e de teu Irmão foi andar a

fazer de soldado pelo quarto, o que não he lá hum grande regabofe para dia de entrudo. Pois a

mana por cá, taobem não se tem divertido muito; coitada. Hontem cahi em ir a caza do tio

Redinha; forte estopada! Muita gente que nós não conheciamos; senhoras muito pouco

elegantes, homens e rapazes feissimos e que eu nunca tinha visto; as peças não de todo

sensabores, mas os actores muito mediocres, mesmo o Luiz de Carvalho que pretende imitar o

Taborda. De quem gostei mais, foi do Antonio de Carvalho, pois ao menos vinha de tal modo

feio, que dava vontade de rir. Dizia me huma senhorita que estava ao pé de mim. “Olhe, o Sr.

Antonio de Carvalho que he tão claro, e parece tão trigueiro”. Confesso, que nunca tinha

reparado na alvura d’elle, mas estava me divertindo a sua feialdade. A Magdalena de Noronha

he sensaborissima; quem reprezenta melhor he a Thereza de Sampaio; mas está já hum pouco

velha. Ouvi taobem huma Ana cantada pelo Salvador de Vilhena, que foi muito aplaudida.

Elle não tem má voz; mas he muito principiante ainda. A Maria Ignez esteve a chorar todo o

tempo que elle cantou, com medo que elle se perdesse. Sahi de lá às duas horas, e tinha

acabado a segunda peça; ainda ião dansar, depois havia hum intervalo, ou scena comica, pelo

Jozé Lobo, e finalmente o Juiz eleito, em que entrava a Maria Ignez e a Condessa de Vale de

Reis; mas eu, nem a Thereza, não tivemos pachorra de ficar até às 5 horas da manhã para

assistir a tudo isto; contentamonos com a primeira peça, Renhir para mais querer, a Aria do

Salvador, e a Madexa de cabellos. O tio Redinha nem lhe vi senão a cabeça por traz. Lá estava

a Marqueza de Vianna e as filhas; mas contavão ir para o Club. Teu Pay foi deixar a Tichi em

caza do tio Redinha, depois ao Club, e depois outra vez ao tio Redinha. Hoje ha huma soirée

em caza do Mendonça, mas eu de certo não vou. Parece-me que terei cá a jantar os Pontes, e

naturalmente não saio à noite. Antes d’hontem de tarde soube-se que tinha dado à costa na

entrada de Vigo o Vapor Inglez em que vinhão os Condes de Lavradio e o O’Sullivan.

Felizmente soube-se logo que tinhão escapado todos os passageiros, e a tripulação, mas fica-

se com o coração oprimido só com a idea do perigo em que estiverão. Agora dizem que se

salvarão taobem as bagagens, mas não sei. A pobre Condessa de Lavradio, coitada, tinha

razão de têr perguiça de voltar para Lisbôa! Dizem que o Governo mandou hum vapor ao

Conde, e então pode estar aqui amanhã, pois o dezastre foi no dia 20, por culpa do Capitão,
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pois o tempo estava lindo. Hontem cazou a Maria do Espírito Santo. Teu Pay e o Conde de

Peniche forão padrinhos. Eu não fui o cazamento.

Vejo pela tua carta que foste outra vez chamado a huma sabbatina; muito estimo que

te sahisses bem. ADeos. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da mana, e de

todos de caza. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 26 de Fevereiro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a carta do Jozé de 23, que me diz

que tiverão lá em de caza jantarão no domingo gordo; isto he peru, e arroz de leite, e alguns

amigos a jantar. Logo vi que assim havia de accontecer, e estimo que ao menos não

passassem esse dia sós. O attaque do tal outeiro havia de sêr couza bôa, e lembrou me o

attaque da fortaleza lá da quinta da Boa Morte, com o qual o Barruncho se influio tanto. O

que muito estimo, he que as brincadeiras de entrudo em Coimbra se tomem mais pacificas, e

que se não repitão as scenas de ha trez ou quatro annos (não me lembra bem em que anno foi).

Aqui passamos o dia de antes d’hontem muito socegadamente. Jantarão os Pontes, e à noite

vierão as pequenas Villa Reaes e Assecas, mas não veio mais ninguem; a mana a Thereza

Ponte e huma criada vestirão se com huns vestidos de chita muito ordinarios, pozerão capote e

lenço, e fizerão a sua aparição na salla, aonde ninguem as conheceo; huns dizião que era a

mana Marianna e as Americanas, outros as Palmellas, em fim só depois he que se soube. A

respeito de Americanas, lembra me dizer que por fim nem o Conde de Lavradio nem o

O’Sullivan vinhão no paquette.

O que tenho hoje a contar e que os hade fazer rir, he a scena que houve no fim da

noite em caza do tio Redinha e que eu só hontem soube. A mulher de Jozé de Vilhena estava

sentada, não me lembra ao pé de quem, mas d’huma senhora, parece-me que era huma das

Camaras, chegou-se o Luiz da Costa ao pé d’ellas, e disse em segrêdo à tal senhora mas alto,

de maneira que a Maria da Gloria ouviu. “Esta menina tem huns olhos que não enganão, nem

nunca enganarão” a Maria da Gloria se hade fazer que não ouvia, vai e repete ao marido o

dito. Jozé de Vilhena furiozo, pega no Luiz pelo braço, leva-o para o vão de huma janella,

entorna-lhe o chocolate por cima da camiza sacode-o muito bem sacodido, e diz “que não lhe

quebra a cara, por respeito aos donos da caza”. O Luiz todo enfiado, perguntava por que, mas

não dizia mais nada, safou-se e hontem então andava perguntando se devia dez afiar Jozé de

Vilhena e o Conde de Mesquitella taobem perguntava se era cazo para isso.

Aquelles Mesquitellas sempre são bem rediculos, dizem tudo quanto lhes passa pela

cabeça, e depois quando ha alguem que lhes dá na cara, como elles merecem, abaixão a

cabeça e calão se. A scena hade ter sido comica no meio de tudo, e imagino o furor de Jozé de

Vilhena, que de mais a mais tem immensos ciumes da sua espoza, mas sem motivo nenhum.
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ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte, e acceita os da

mana. A ti e a teu Irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 4 de Março de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta do primeiro d’este

mez, que me fez rir pelo modo porque tu calculas o tempo; estar-se regozijando por entrar no

mez que começa a estação em que vocês vêm para Lisbôa, he huma bôa descoberta para

encurtar o tempo!! O peior he que assim chega-se ao fim da vida n’hum instante. Entre tanto,

eu taobem me alegro, e muito, com a ideia que dentro de trez mezes os tornarei a vêr, e muito

dezejo que tenhão hum verão mais divertido do que o passado, e que não hajão nem molestias

nem transtornos, que nos impessão de gozar da companhia huns dos outros. Teu Pay está de

cabeça perdida com a idea dos Sampaios irem para Oeiras; já mandou dizer a Jozé Lourenço

da Luz que ficava com a caza, e diz que quer recrutar gente. A Condessa da Lapa ouvi que ia

se o Marquez de Pombal lhe emprestasse huma caza, porque os Sampaios lhe tinhão

offerecido de jantar todos os dias. Que tristeza estar reduzida a isto. Muito antes continuar a

viver em Carcavellos, e têr ao menos para a panella. Não achas? Mas o cazo he que para a

Sociedade do Oeiras he huma aquizição, por que ella faz bôa companhia, e os Pombaes cada

vez estão mais fexados, e realmente não se pode ir a sua caza. Hontem erão os annos do

Marquez, mas elle sahio logo de manhã, com a Marqueza, foi jantar, passar o dia e serão em

Santa Martha, de maneira que ninguem o vio.

A tia Pombal está outra vez soffrendo de gota, e não sahio, e D. Antonio de Vilhena

dizia que o Marquez não estava em caza, mas que isso não importava que fossem todos para

lá, e conseguio têr as Irmãas, Marianna d’Almeida as Bahias, e acho que o tio Saldanha e

famillia. Eu acho as duas couzas celebres, tanto o Marquez sahir para fora tendo sua May

incommodada, como D. Antonio vendo que o dono da caza não queria festejar os seus annos,

convida para huma caza que não era sua. Deixalos, lá se avenhão. Eu a Thereza e teu Pay,

fomos de manhã. A Tichi não foi de todo, apezar de muitas indecizões e recados de cá para lá.

Eu acho a Tia Pombal muito doente, e ella mesma diz que o está; que não quer acreditar, mas

que ella bem se sente.

Vejo que o Taborda sempre foi a Coimbra, e que vocês não o forão ouvir, confesso

que muito me admira; mas em fim se não forão, he porque não quizerão.

Muito estimo a mania que tens tido de lêr; acho a muito bôa, que tem de certo

utilidade para ti, tanto mais que em Coimbra não lês senão livros serios, segundo tu me dizias.

Taobem não acho mao que vás de vez em quando passar algum tempo na audiencia para
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assistir aos Processos. Acho bom que faças tudo aquilo que deverias fazer se estudasses para

ganhar a tua vida pelo teu officio, pois todos devem estudar para ficar sabendo, e não para

dizerem só que estudarão.

Hontem chegou o Conde de Lavradio, mas era já noite, e ainda se não podia saber

nada senão que tinha chegado. ADeos. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel. Acceita da mana,

e tu e teu Irmão acreditem que os abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 8 de Março de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Só posso escrever duas regras a correr antes de ir para a Missa para que não fiquem

com cuidado. Estamos todos sem novidade, e o meu defluxo vai indo o seu caminho. Hontem

à noite sahi para ir dar os parabens à mana dos annos do Alexandre, e achei este com hum

attaque de respiração bem incommodado, coitadinho. As pequenas vão melhor, mas ainda no

quarto; as Assecas de cama; em caza do mano Fernando taobem está tudo constipado, em fim

tem sido hum andaço, mas graças a Deos nada de maior cuidado. Espero que vocês escapem

às constipações de que me queixo, e recomendo que quanto fôr possivel se resguardem do sol.

ADeos meu querido Filho, recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte, acceitem os da mana.

Eu abraço te e a teu irmão e abençoo do coração como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 12 de Março de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Teu Pay recebeo hontem a tua carta de 9 do

corrente, em que explicas o motivo do teu silencio de tantos dias. Estimo bem saber que he

esse que apontas, mas não julgues que eu sou tão falta de memoria, que tendo ha cinco annos

filhos estudando em Coimbra, ignore ainda o que he andar à corda para dar lição. Conheço

esse e muitos outros termos, menos expressivos a meu vêr, de que se faz uzo n’essa terra; e

mais saberia ainda se vocês tivessem mais pachorra para contar, do que têm. O cazo he, que

eu estimo que tu tenhas sido chamado muitas vezes à lição, pois para além d’isto te obrigar a

estudar, he prova que tens dado bôa conta de ti sempre que te têm chamado. Taobem estimo

que tenhas passado bem de saúde este anno. Quando se está doente não he possivel trabalhar,

e tem-se pouco animo para tudo. Em quanto à saude, não quero deixar de te dizer que o

Alexandre Ponte vai muito bem. Já hontem comeo huma sopinha, e hoje hade comer trez

vezes. De antes d’hontem à noite para cá tem melhorado a galope. Graças a Deos por elle e

pelos pobres Pays. Os mais estamos todos bons. O meu defluxo já lá vai, ninguem se vê livre

d’elles mais de pressa; pois foi hum defluxo mestre.

Hontem aqui esteve Antonio de Vilhena, e o Rozado toda a noite; este não se calou.

He hum commodo, ninguem lhe responde nem elle dá tempo a isso; continua com a sua

historia para diante, falla elle só, e acha a todos muito amaveis, por que o escutão com

attenção. Está cada dia mais doudo; ralhando e criticando todos de todos os tempos, de

maneira que se não sabe qual he o seu modo de pensar.

Hontem fallava se muito em Ministerio, citavão se os nomes de Marquez de Loulé,

Avila, Carlos Bento, Visconde de Sá e Visconde d’Ourem, mas acho que não he pozitivo. A

Tichi tem lhe dado para criticar immenso a escolha do pobre Carlos Bento, acha o feio,

pequeno, tolo, em fim poem o pobre homem à raza, não sei porque. Eu, talvez por espírito de

contradição, não o acho tão mao como muitos outros. Ao menos he novo, e quando se sabem

tão bem os podres de todos que tem estado no Ministerio acho bom experimentar gente nova;

quando não seja outra couza, não tem a sua coterie de comilões, ao menos não se conhecem,

como as coteries dos outros. Se não prestar, he mais hum que se conhece, e que se pode pôr

de parte. Tolo não he nem ignorante, e por agora he honesto. Mas elle tem sua ambição e

naturalmente não entra senão em Ministerio que tenha probabilidade de durar. Dizião que o A

vila tinha dito que só entrava se o Julio ficasse, pois como este tinha maioria na Câmara dos
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Deputados, não devia sahir. O Julio que estava e com razão, escandalizado com o Marquez de

Loulé; que dizendo queria sahir, arranjou as couzas de modo que pos o outro fora e ficou elle

incarregado de formar o novo Ministerio, não queria anuir ao pedido do A vila. Assim estavão

as couzas hontem, hoje não sei. ADeos meu querido Filho, recados ao Jozé, Caetano e Manoel

Ponte. A mana manda te muitos; e eu abraço te e abençoo te a ti, e a teu Irmão como May e

maior amiga.

Izabel

Saberás que teu Pay fez o negocio do Corte da Matta com o Relvas que deo mais 300

reis em saca do que o outro homem offerecia, e que dá já 3 000$000 reis e depois o que o

corte produzir à razão de 900 reis por saca. assim não ha perigo que a Matta se estorne, pois

teu Pay tem direito de mandar fiscalizar o corte, e na escriptura vem especificado que se

cortarão só os sobreiros ocos, e podres e os chaparros inuteis; pois o fim he limpar a Matta.

Teu Pay dos 3 000$000 reis conta pagar huma immensidade de lettrinhas com que se tem

envolvido, e de que paga 12 por cento, importantes em 2 000$000 reis. Com o outro conto

não sei o que quer fazer, pois já brigamos por cauza d’isso, mas supponho que quer acabar a

caza, e pagar a despeza de huma grande estufa que está principiada no jardim, em fim que

hade haver hum par de vintens espatifados não duvido eu, mas ao menos resgatão-se as taes

lettras e o corte ainda talvez renda dobrado. O arrendamento das quintas subio de 300$000

reis. Sobre isto não respondão, já se sabe.



Lisbôa 17 de Março de 1857

Meu querido Filho do Coração. Antes d’hontem recebi a tua carta de 13 do corrente;

fiquei bem contente de tudo quanto me dizes a teu respeito, e este contentamento deve-te

fazer considerar como bem empregados todos os detalhes que me destes. Quem semeia, colhe;

diz o ditado, e por tanto estou certa que os teus trabalhos não serão baldados; já o seres

chamado tantas vezes à lição eu tomo como muito bom signal. Repito o que muitas vezes

tenho dito; dou mil graças a Deos pelos filhos que tenho; e este bem he tão grande que tenho

escrupulo de me queixar por couzinhas que no fundo são bem insignificantes ao pé de huma

fortuna tão grande. Teu Pay leu o que tu dizes a respeito do negocio da Matta; não sei a

impressão que lhe fez, mas sei que se não zangou. Eu acho-te muita razão em tudo quanto

dizes. Os filhos quando chegão a huma certa idade, podem dar de certo hum conselho

acertado, e pelo menos tem direito a serem ouvidos em negocios que dizem respeito aos seus

interesses, e esta dependencia em que os fidalgos Portuguezes gostão de estar dos seus

Procuradores, he couza que sempre me admira, e que acho de bem mao gosto, em quanto os

interesses de marido mulher e filhos, estão de tal modo ligado huns aos outros, que nos

conselhos que se dão reciprocamente não pode deixar de haver bôa fé. Mas não ha remedio

senão têr paciencia, e ir sempre batalhando, combattendo, e perseverando. Se às vezes não se

consegue tudo, ao menos consegue se parte.

Hontem aqui jantou o Jozé Alva, e lá lhe dei o teu recado. Elle confessa a sua culpa,

e não se desculpa, mas diz que te hade escrever brevemente.

ADeos que tenho tido muitas interrupções e foge me a hora do correio. Recados ao

Jozé, Caetano e Manoel. A tia Pombal dizem estar hum pouco melhor, e pelo menos não

peiorou. Acceita recados da mana. Dá-os da minha parte ao Jozé, e tu e elle acceitem a benção

que lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 22 de Março de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Já me custa estar tantos dias sem escrever a

nenhum de vocês, mas realmente tenho tido humas manhãs muito atrapalhadas e apezar da

Marqueza de Ficalho me ajudar muito, estes fins de anno da Direcção da Associação dão-me

bastante que fazer. Ainda tenho o Relatório que pôr a limpo, mas taobem he só o que me falta.

Amanhã tenho outro biquinho d’obra, e he ir com duas Irmãas de Caridade vêr o Hospital

Militar e o da Marinha, o Visconde de Sá he que pedio; vou eu e a Marqueza de Ficalho, e

como tenho que sahir logo depois de almoço, escrevo esta de vespera para que não passem

mais hum dia sem carta minha.

Estimei muito saber pela tua carta a Maria Francisca que estavão ambos bons. Aqui

estamos todos de saude. Vi hoje a tia Pombal, que dizem ir muito melhor, mas que ainda

achei muito abatida. O Alexandre Ponte taobem vai restabelecendo-se, porem de vagar, e

muito fraquinho.

Tenho para lhe mandar já ha muito tempo o chá, e os sapatos para o Jozé, mas tenho

demorado à espera da partida de Mr. Browne que me disse ia a Coimbra sem falta a semana

passada; não partio por fim, e eu cá estou com as encomendas. Vou vêr se as mando pela

Diligencia. ADeos meu rico Filho, abraço te e ao Jozé e a ambos abençoo com May e maior

amiga.

Izabel

Recados da mana, dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 30 de Março de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Muita quezilia me fez o outro dia quando vi que

tinha escripto duas vezes a fio ao Jozé, em vez de te escrever a ti, tanto mais que tinha que

responder à tua confidencial a respeito do Manoel; mas isso mesmo he que me enganou, pois

eu quando escrevi ao Jozé a 26 não fazia senão responder às tuas informações sobre o primo.

Estimo muito que me dissesses a verdade, pois no teu cazo era huma obrigação. Eu ainda não

tive occazião de fallar ao Conde da Ponte, porque elle só antes d’hontem saio de semana, mas

heide lhe dizer o que sei, com tudo como já disse alguma couza à mana; quero vêr o que o

Manoel responde sobre as idas a Condeixa. O que te peço he que continues a dizer-me o que

ha. Eu muito dezejo que o Conde da Ponte vá a Coimbra durante as ferias, pois se he verdade

o O’Neill ir passalas ao Campo, o Manoel não fica bem, só em caza. Ouço que este anno ha

menos dias de ferias; não sei se he verdade ou não.

Antes d’hontem teve lugar a Assembleia Geral da Associação, ficamos todas

reeleitas, e em lugar da Marqueza da Ribeira, a Condessa de Murça. Continua por tanto a

minha tarefa mais hum anno ; agora no fim d’este he que estou rezolvida a sahir. Ou seja

honra ou trabalho, he bom que todos o partilhem. Eu tinha sido tão feliz, que realmente não

quero cansar a fortuna. Durante estes quatro annos os fundos da Associação augmentarão em

Inscripções de 5 500$000 reis em metal dado a juros de 4 500$000 reis e a quantia dada em

esmola era de hum conto e quinhentos mil reis, e este anno foi de dois contos seis centos e

tantos mil reis, além do que se gastou em roupas, alugueis de cazas, remedios etc. Não me

posso lizongear de continuar com a mesma felicidade, mas em fim este anno cá estou.

O tal dia de Assembleia Geral he para mim de estafadeira, e não tive animo de ir à

noite aos annos de Francisco d’Almeida, que à ultima hora mandou dizer que ficava em caza.

Foi teu Pay e a Tichi; mas estavão só as cunhadas e irmãos da mulher, a Francisca Coutinho e

Marianna d’Almeida; a caza muito fria, em fim secarão-se de maneira tal que às onze horas

estavão de volta, e teu Pay com principio de attaque; que hontem ainda lhe durou mas do qual

está bom hoje.

O Barruncho aqui tem vindo. Está enthusiasmado com Carlos Bento, pois este assim

que vio os seus papeis, as informações e as a Ley, despachou o logo mandando lhe abonar os

taes duzentos reis por legoa para os caminhos. A dizer a verdade se todas os recebem, era

duro que se lhe não pagassem a elle. Veremos que tal se sabe o nosso Carlos Bento em
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negocios de maior importancia. Eu cá muito dezejo que brilhe, e sobre tudo que se conserve

homem de bem. ADeos meu querido Filho. Acceita recados da mana, e dá os meus ao Jozé e

Caetano. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 1 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Desde o dia 25 que não tenho noticias de

Coimbra e ainda que não tenha pozetivamente cuidado, com tudo não gosto, e foi huma

grande desconsolação para mim não têr hoje cartas, pois contava com ellas. Veremos se

amanhã chega alguma. Sinto que se vocês não poderão escrever, o Caetano o não fizesse. Eu

bem sei que lhe devo huma resposta, mas realmente tenho tido tanto que fazer ultimamente

que não me foi possivel agradecer-lhe eu mesma a sua carta; com tudo elle deve saber quanto

eu estimo têr por elle noticias de vocês, e quanto aprecio as suas cartas.

Alem do que as duas Sociedades me tem dado que fazer, e agora as Irmãas de

Caridade, e as diligencias para conseguir que tenhão algumas para os collegios para os

orphãos e para a Associação, tenho taobem tido os meus negocios, que bastante me tem feito

escrever. Não sei se já te disse que se acabarão as avaliações em Alcobaça, e que subirão a 89

contos e tantos mil reis, e isto calculado o termo medio da receita liquida dos ultimos nove

annos a cinco por cento, quando pelo valor a que tem chegado as terras, não ha agora

nenhuma que se deva calcular render mais de trez por cento. Bem vês por isto que a fazenda

vale muito mais do que os 89 contos. Em 1855 rendeo 5 700$000 reis; em 1856, 5 560$000

reis e este anno de certo ainda rende mais.

He de certo huma muito bôa propriedade, e eu e as manas temos muita vontade de

ficar com ella, se não podermos conseguir que vá à praça, que he o que mais dezejamos. O

mano Fernando não queria que se avaliasse em mais de 80 contos, e era o que elle queria dar,

segundo me tinha dito n’outro tempo, mas agora disse ao Varella que não estava certo do que

faria. O que eu tomara era estes negocios decedidos. A dizer a verdade he duro que o mano

Fernando só esteja gozando de hum rendimento que he de todos e ainda que depois o deva

repor, não he nada o mesmo para nós. Em fim ao menos agora está se andando para o fim,

mas foi percizo que nós requeressemos ao Juiz que fixasse hum termo para se findarem as

avaliações, e este prazo he o primeiro de Junho. Confesso que tenho inveja aos Irmãos que

arranjão os seus negocios amigavelmente e nenhuma pachorra para as despezas judiciaes que

estamos fazendo.

Dizem me que o Salvador de Vilhena vai Secretario do Governo Civil de Santarem, a

pedido do Conde de Lavradio. Elle o que queria era ir Governador Civil, mas isso não poude



0384_1857_04_01P AS_C29427 / página 2

conseguir. ADeos meu querido Filho do meu Coração. Acceita recados da mana, e dá os meus

ao Caetano e Jozé. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

A obra da caza da meza está muito adiantada.



Lisbôa 5 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta e a do Jozé do dia 2 e

primeiro que tudo quero dizer lhes que a demora das noticias de Coimbra me assustou e

affligio não foi de certo por me fazer duvidar da sua amizade, pois com essa conto eu sempre,

e sei que posso contar. Vocês tem-me dado já muitas provas d’ella, e o seu bom

comportamento m’a prova todos os dias. O que tinha era cuidado na saude, mas a dizer a

verdade tão bem me lembrava a sua perguiça de escrever, e isto socegava me.

Agora que respondi ao que tu me perguntavas a este respeito, fallo na vinda do

Manoel, que muito me tem ralado, porque tenho interesse por elle, mas sobre tudo por minha

Irmãa, que está muito afflicta. Antes d’hontem de tarde recebi a parte Telegraphica, que

mandei logo à Boa Morte ao Conde da Ponte, e que logo me fez vêr que tinha havido historia.

Hontem pela manhã chegou o proprio Manuel pelo caminho de ferro, dizendo que como

quando chegou a Condeixa tinha achado lugar na Malla Posta, tinha vindo n’ella. Assim

mesmo antes isso, do que vir por ahi e cavallo. O tio Ponte recebeo huma carta do O’Neill que

eu não vi, em que conta a historia da Cea, o foguette que lhes deo quando elles voltarão; mas

eu não fiquei percebendo se elle diz que deo dinheiro ao Manoel para vir para Lisbôa ou não.

Este he que diz que sim, e que o O’Neill mesmo tinha aprovado que elle viesse, mas não se

póde acreditar porque elle mente a todo o instante, e ainda hontem me deo provas d’isso

dizendo que tinha jantado com vocês na quinta feira, quando o Jozé diz que foi só o Ferrão.

Eu não sei o que farão do Manoel agora, parece me que se fosse o Conde da Ponte partia com

elle hoje para Coimbra, e em todo o cazo ficava lá com elle até ao fim do anno. Dizer que não

podia ficar em caza do O’Neill porque elle o tinha reprehendido muito asperamente he até

atrevimento pois acho que o O’Neill vendo-o chegar no estado em que elle chegou, tinha

direito de lhe dizer tudo.

Em fim eu tenho o maior dó da mana, e estou tão reconhecida a Deos pela fortuna de

têr tão bons filhos que realmente me acho com paciencia para tudo o mais e com escrupulo de

me lamentar às vezes.

Espero hoje carta tua para têr detalhes por ti. ADeos que he domingo de Ramos e são

horas de ir aos Inglezinhos. Abraço te e abençoo te assim como a teu irmão como May e

maior amiga.
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Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 6 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de trez e por ella vejo

que estás afflicto com a vergonhoza conducta do Manoel Ponte e acho-te razão, pois posto

que tu não tenhas nem sombra de culpa, he muito dezagradavel vêr hum parente seu tão

chegado cahir no vicio em que elle cahio, e dar o escandalo que elle deo. Eu de quem tenho

muito dô he dos Pays coitados, e até tenho cuidado na mana, pois ella coitada, tem sempre

tido bastante cegueira pelo filho, e vêr agora que elle faz couzas que lhe ficão tão mal, e que

todos sabem he de a fazer adoecer d’afflicção. Eu estou morrendo por pilhar o Manoel, para

lhe dar hum foguette; não sei se ganharei com isso alguma couza, mas ao menos não fico com

o escrupulo de não ter dito o que assentava. Não tem desculpa mesmo nenhuma, e por muito

que o O’Neill lhe dissesse, não disse de certo senão o que merecia. Não se envergonhar de

tomar huma bebedeira, e escandalizar se porque lhe chamão bebado, e abalar para Lisbôa

acho de mais. Sei que o Conde da Ponte te escreveo hontem sobre hum tal Dr. Victorino, que

lhe inculcarão como pessoa capaz para têr o Manoel, e espero que tu tomes todas as

informações possiveis, e faças o que poderes para acudir aos tios n’esta circunstancia, mas

nunca pensei em offerecer agora a tua caza ao Manoel. O meu dever de May passa adiante de

todos os outros, e ainda que não receava nada que o mao exemplo do Manoel fizesse

impressão em nenhum dos meus filhos, contudo dezejo que elles estejão socegados, e que a

sua caza conserve o bom nome que tem. Além d’isso, já não acho que nenhum de vocês tenha

força para conter o Manoel. Elle perciza hum homem como o Barruncho Pay, ou como o

Manuel Jozé, que seja capaz de lhe dar; pois quem não tem brio, e tem medo, leva-se assim.

Sinto que o Pay não possa ir estar com elle estes dois mezes em Coimbra, he a unica pessoa

que lhe impoem, e à vista treme d’elle; de longe, não lhe importão as suas recomendações. O

Sr. Augusto quando se encontrou na tal Cea com o Manoel bem podia têr-lhe pegado por hum

braço e posto fora, ou então têr ido avizar o O’Neill. Embora elle se desculpe na carta que teu

Pay recebeo hoje, se não fosse estar no fim do quinto anno, eu mandava chamar o Pay, e

contava-lhe tudo; he hum bom traste o tal Menino; mas como dentro de pouco vocês ficão

livres da sua companhia não digo nada. O Manoel tem estado fexado em caza, e volta para

Coimbra logo que haja onde o pôr; se por acazo não aparecesse caza capaz acho que o fazião

embarcar para longe. Elle perciza huma bôa lição. Acabo como principiei dizendo que tenho o

maior dô da mana; e que pela minha parte tenho muito e muito que agradecer a Deos de me

têr poupado semelhantes desgostos, e que fico com escrupulo de me têr affligido e ralado e
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queixado de apoquentações que à vista d’esta, não são nada. O O’Neill acho que tem culpa

em têr dado tantas largas ao Manoel, e taobem acho que fez mal de lhe dar o dinheiro para a

viagem pois em quanto o Pay não mandasse o contrario devia conservalo em caza. Em fim

ainda bem que o Manoel não te estava entregue a ti, mas por outro lado faz-me pena pensar

que se elle tivesse ido lá para caza, com o Caetano e vocês à perna, talvez não se tivesse

desmandado tanto. ADeos, recados ao Jozé e Caetano. Acceita os da mana. Abraço te e

abençoo te assim como a teu Irmão como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 10 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Escrevo te duas regras a correr, antes de ir para

os Inglezinhos para te dizer que o teu offerecimento ao Tio Ponte de teres o Manoel em caza,

e a certeza que o Caetano annuia a isso, veio para assim dizer tiralo a elle e à pobre Tia Ponte

do Purgatorio, pois estavão afflictissimos sem saber o que fazer, e agora achão huma couza

que os contenta plenamente. O Manoel taobem diz que estima muito ir para a tua caza. Eu

pela minha parte agradeço te a lembrança pois como sabes sou amicissima da mana e custava-

-me vê-la tão afflicta sem lhe poder dar hum alivio. Faço demaziado conceito de vocês para

me passar pela idea que a companhia de huma cabeça como a do Manoel lhes possa fazer mal,

mas he percizo que logo do principio se tenhão muito firmes com elle, para que elle não tome

nem confiança nem largas, e para que a sua caza continue a gozar da bôa reputação que tem.

Eu heide me entender com os tios mesmo diante do Manoel, e aquilo que elles prohibirem,

não se lhe hade consentir. O Caetano será bom que lhe faça hum sennão à chegada, e que lhe

diga que hade pôr seus Pays ao facto das mais pequenas couzas, e se durante estes dois mezes

não se conduzir bem em todo o sentido, que depois das ferias o não quêr em caza. O mesmo

lhe heide eu dizer, e é a rezolução em que estou, pois continuando a fazer das suas, não quero

dar trabalhos a vocês, e quero que continuem no seu socego. ADeos meu rico Filho, amanhã

ou esta tarde te escreverei mais. Recados ao Caetano e Jozé, e a ti e a teu Irmão abraço e

abençoo como May e Maior amiga.

Izabel



Lisbôa 15 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a tua confidencial e muita vontade

me deu de rir quando li o seu conteudo pois eu imaginava huma couza bem differente,

historias do Manoel, complicações com o Caetano, etc., etc. e fiquei aliviada vendo que se

tratava de couzas bem differentes. Eu acho que a tal menina Ferreira he hum excelente partido

como fortuna, e se ella for bem educada, estimaria muito que se podessem realizar os teus

projectos, pois no estado actual da Sociedade he necessario bastante dinheiro para sustentar

huma certa pozição. Sem sêr por cegueira de May, não me parece que ella podesse achar

muitos partidos tão bons como tu; pois o nome de Saldanha não pode sêr inconveniente, até

mesmo porque não ha ninguem mais anti Duque de Saldanha do que eu; mas o que eu não sei

he como heide manejar o negócio, pois se por hum lado tenho actividade, como tu dizes, por

outro não sou muito cazamenteira, e tenho pouco geito para dár os passos que se costumão dár

n’estes cazos. Lembra me tocar em alguma couza ao Conde de Lavradio, mas elle toma tanto

no ar tudo que não sejão altos negocios politicos, que receio que não tome pé, de maneira que

heide indagar se com effeito Jozé Passos he bom empenho para a May, e n’esse cazo mostro a

tua carta a teu Pay. O tal senhor de Lamego não me parece rival muito temivel. Eu não julguei

que tu tivesses de todo perdido a idea das pequenitas, e tinha sempre cuidado de tomar

informações sobre ellas; dizem-me que são muito galantinhas, que tem por governanta huma

Franceza muito capaz e instruida, mas que são bastante deitadas a perder pelo Pay e sobre

tudo pela tia. Em fim, eu verei que passos se podem dar, para conseguir o que se dezeja.

Sei pela parte Telegraphica que o Manoel chegou a Coimbra. Tomara têr por ti e pelo

Jozé noticias das dispozições em que o acham, e se elle parece querer se sujeitar a huma vida

pacata. Quanto mais vocês fallão no socego em que vivem, mais me custa pensar que elle o

pode ir perturbar. Estimo que se tenhão occupado das suas dissertações; pois ellas que se

mandão fazer, he que se supponha que devão sêr de utilidade para o estudante, se por

relaxação se tem posto no costume os estudantes de as mandarem fazer, e os Lentes de as não

lerem, não acho nada bem feito nem huma nem outra couza; e pela parte que me toca, isto he

dos estudantes, dezejo que cumprão bem esse dever.

Ainda não tive resposta das rozeiras do Japão, e acho que ha sua difficuldade em as

mandar do Porto para a Figueira. Agora me lembro que não respondi a huma pergunta tua a

respeito da Associação Consoladora em Coimbra. Eu nunca pedi esmola nenhuma à
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Imperatriz, ella he que desde que morreo a filha se lembra de as mandar à Associação; mas se

a Associação de Coimbra perciza de soccorros, lembra me que pode fazer huma petição a Sua

Majestade e a direcção que escreva ao Marquez de Rezende remettendo-lha. Acho esse meio

melhor do que o de Mme de Mancombles. ADeos meu querido Filho. Recados ao Jozé, e

Caetano. Acceita os da mana, e das tias. A tia Ponte está de tal modo agradecida pelo que

fizestes ao Manoel, que acho que seria capaz de tudo para te mostrar o seu reconhecimento.

Ella muito se tem affligido, e eu muito dô tenho d’ella. ADeos abraço te e abençoo te assim

como ao Jozé, sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel

O dinheiro do teu cavallo está a render, e prompto para se comprar outro bixo

quando tu estiveres para vir.



Lisbôa 20 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem escrevi duas regras ao Caetano; e hoje

faço o a ti para te dizer, que penso muito no teu negocio, visto tu dezejares que se dem passos

para elle, mas que me não rezolvo a fallar ao Conde de Lavradio, porque acho que he melhor

que nós não appareçamos por agora, para não termos o dissabor de huma recuza no cazo de se

não poder arranjar. Teu Pay fallou a J. Passos, e elle está vendo se acha meio de fazer fallar a

May, e a Sebastião de Almeida e Brito que he o Lettrado d’ella. Veremos. Estas couzas he

percizo tratalas com geito, e não dár com a lingua nos dentes nem fallar a gente inutil. Do que

se passar, darei conta.

Saberás que fomos hontem ao Salitre vêr os bixos, isto he huma pobre mulher que

arrisca quotidianamente a sua vida entrando n’huma gaiola em que ha huma Hyena, trez

Liões, hum Urso, hum Tigre e duas Pantheras pequenas, mas bravissimas; eu nunca vi nada

assim, ella castiga-os, brinca com elles, deita-se em cima dos Leões, andando a Hyena a

brincar por traz d’ella, mette a cabeça na boca d’elles, em fim he admirável o poder da

intelligencia sobre a força bruta mas a gente fica oprimida; eu sahi de lá com dôr de cabeça, e

ainda hoje tenha alguma. Teu Pay levou o Monsenhor estava enthusiasmado. Hoje hade

render o tal enthusiasmo!

He hoje o baptizado do novo filho do mano Fernando; chama-se Alexandre; he ao

meio dia em Santa Justa, e por isso sou obrigada a acabar esta carta à preça. Recados da

mana; dá os meus ao Caetano, Manoel Ponte, e Jozé. A este e a ti abraço e abençoo como

May e maior amiga.

Izabel

Recebi agora da carta do Jozé de 18.



Lisbôa 24 d’Abril de 1857

Meu rico Filho do Coração.

Tenho tido tantas couzinhas esta manhã, que só posso dizer a correr que estamos

todos bons, e que mando ao José pelo Barão de Paiva o livro que elle me tinha pedido. Abraço

os e abençoo a ambos como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 26 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d’hontem escrevi tão pouco que

realmente aquelle bilhete não conta por carta, e por isso te dirijo hoje outra vez esta. Hontem

não pude escrever, porque me levantei mais tarde alguma couza, e logo depois d’almoço veio

o mestre de dezenho da Thereza.

Sei que gostas de detalhes de bailes, e por isso vou-te dar alguns sobre o do

O’Sullivan, que esteve bonito, animado, e aonde havia muitos vestuarios bons; na verdade

todos erão de bom gosto, com a unica excepção da famillia Beste, que me parecião têr

comprado às danças de entrudo, ou ao Theatro do Salitre as suas mascaras. A herdeira rica,

tinha huma saia de gaze azul e prata, sem roda nenhuma; mas cobrindo-lhe os péz, e hum veo

de caça bordada de prata, pela cabeça. Dizia que era vestuario indio, e vindo mesmo de lá. As

outras duas à turca calottes até aos olhos, jalecos soltos de huns setins, a que se não conhecia

a côr, saias até aos péz, sem roda nenhuma, de humas sedas muito desbotadas (huma d’ellas vi

eu à May) em fim nunca vi hum ranxo assim; nem se fazia escarneo à força de dô. Por mais

que me digão ali não ha milhões, e se os ha, ha taobem muito mao gosto, e muita porcaria. A

rapariga doente com tudo, tem bom ar, coitada; mas tudo o mais he ordinarissimo. A Senhora

para meu gosto mais bem vestida, era Mme Carolis, estava à grega com hum rico vestido

bordado d’ouro, e hum coletinho solto de pano muito fino todo agaloado d’ouro taobem, na

cabeça hum veozinho pequeno, e muitos fios de contas d’ouro. As Howards de Marquises du

temps de Louis XVI - muito bem; Condessa de Thomar de Judia, hum lindo vestuario mas ella

he hum pouco baixa para elle. Miss Binns de grega, muito bem. Eugenia d’Almeida de

Marquise du temps de Louis XV, bonito. A dona da caza de china, vestuario exactissimo,

penteado e tudo; mas horrível transtornava-lhe a cara, estava feissima, mas dava vontade de

rir porque andava o mais contente e o mais à sua vontade n’aquelle triste trem, que he

possivel. O João da Silva Carvalho tinha taobem hum fato chinez, de Mandarim, riquissimo, e

exactissimo, pois foi todo comprado na China. O Jozé Correa de Mousquetaire, optimamente

com cabeleira empoada. Francisco de Mello quazi irmão mas menos bem, porque não tinha

poz. Dois homens de gregos, muito bem; o Guerreiro, de Arabe, bem, mas horrível de cara. A

Rodgers de Madeirense, linda, e muito bem. As Shanons, huma de Noite outra d’Aurora; a

primeira muito bem. Emilia Ruiz de Raynha (de Saba julgo eu), monstruoza. Huma prima do

SantaAnna, de Madeirense, taobem muito bem.
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O costume da mana, copiei para vocês verem. Era muito simples, e o vestido não

estava muito bem feito, mas com tudo não estava mal. A tia Marianna, de Reine Claude.

vestuario do tempo de Francisco I de veludo preto, com rendas brancas; muito rico, e muito

bom, com huma especie de tiara na cabeça que lhe ficava bem à cara, assim como as tranças

cahidas ao lado. Estava muito bem. A Condessa de Farrobo, simplesmente empoada. Achei-a

muito mudada, e muito menos bonita. Contei os vestuarios que mais davão nos olhos, me

parece; no todo esteve huma bonita festa. Eu sahi às 3, mas consta me que acabou às 5½.

Estava ElRey D. Fernando e o Infante D. Luiz.

Antes de acabar esta carta queria responder a hum artigo de huma tua sobre

Monsenhor, mas he tarde, e por isso fica para outra vez. ADeos. Recados ao Caetano, Jozé, e

Manoel Ponte. Muito estimo as noticias d’este. A mana está contentissima e diz que tantas

fortunas dê Deos aos meus filhos, como de consolação e alivio lhe derão a ella. Abraço te e

abençoo te assim como a teu irmão sendo d’ambos May e maior amiga.

Izabel

Por fim o Paiva não levou o livro, porque já tinha sahido quando mandei a sua caza.



Lisbôa 30 d’Abril de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. A tua carta do dia 27 chegada hontem deixou

me com algum cuidado em ti, pois vejo que tens soffrido da respiração, couza que eu ignorava

estando mesmo persuadida que tu agora tinhas passado bem. Re forte ralação, a tal respiração.

Eu estou persuadida que os banhos de mar te fizerão muita falta, he huma couza a que tu estas

costumado desde criança, e que fortefica muito os nervos, e a tua asthma he nervoza. Quem

soffre d’ella desde pequeno, e não se costumou a tomar os banhos, então acho que faz bem de

recear essa remedio; mas quem pelo contrario está no costume de os tomar, e principia depois

de grande a soffrer da respiração, estou persuadida que sente a falta dos banhos, quando deixa

de os tomar. Em fim em tu vindo, heide consultar muito seriamente o Dr. Gomes, e talvez

mais alguem. Mandei logo buscar as pastilhas, que remetto, e vai hum papel impresso que

explica o modo de fazer uzo d’ellas. Verás que se devem tomar duas pastilhas trez vezes ao

dia. O Alexandre Ponte dá-se muito bem com ellas. Teu Pay com o que se dá muito bem

ultimamente he com a quina com leite de burra, mas isso não me atrevo eu a aconselhar-te de

longe. Já não tomas o oleo? Bem sei que custa; mas he hum grande remedio tomado

seguidamente. Tomara já têr mais noticias.

O Barão de Paiva já chegou, disse que sentia muito não têr tido tempo de os ir

procurar a vocês; e que tinha recebido os seus bilhetes.

Lembra me agora que ainda não respondi ao artigo de huma carta tua sobre a historia

do Monsenhor. Não sou da tua opinião, que a autoridade que nomeia, tem sempre direito de

dimitir. Não fallo nos cargos ecclesiasticos, pois n’esses he fora de duvida que este principio

de direito não he exacto; mas mesmo nos civis, quantos e quantos lugares ha, para os quaes o

Governo nomea, e contudo huma vez a nomeação feita, não tem direito de dimitir. Hum

simples Juiz de Direito está n’este cazo. Sem se lhe formar culpa, sem se provar o crime, pode

ser suspenso, mas nunca dimittido. Ora o Monsenhor foi nomeado Prelado de Moçambique,

mandou ou nomeou lá hum Vigario Geral, que obedecia às suas ordens, e que o Governo

mesmo tolerou ali muitos annos, por tanto reconhecia a autoridade que elle tinha. Se

Monsenhor era culpado, fizessem-lhe o seu processo e suspendessem no, mas dimittilo por

huma simples portaria acho que o não podião fazer, e em todo o cazo elle diz que não podião,

protestou contra esta dimissão, considera-se ainda Prelado, e por tanto era coherente consigo

continuando a funcionar como Prelado e dando a colação ao cura. O Nuncio não deu, nem
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podia dar beneplacito para isto; o Monsenhor diz simplesmente que a sua opinião foi que elle

podia dar a colação. O que he muito rediculo he que o Salvador que não tinha necessidade

nenhuma de se metter n’isto, sendo acto serio; se prestasse a figurar no que elle chama de

caturrice e derriço. Quando se trata de couzas assim, não ha brincadeiras. Foi huma scena

passada no Oratorio, entre dois Padres; não era hum espectaculo de cavalinhos. Se o Salvador

não approvava o que o Monsenhor fazia, que não tomasse parte n’isso, nem mesmo o

consentisse em caza; mas depois de servir de escrivão para se livrar do rediculo, dizer que era

tudo caturrice; a mim parece-me muito mal. Eu não posso com pessoas que tratão tudo de

brincadeira. O tal Monsenhor aqui vem quazi todos os dias, e agora temos tido D. Braz,

supponho eu que por cauza da Tichi a quem tem a pretenção de se dedicar.

A Condessa das Alcaçovas vai hum pouco melhor; assim como o Tio Linhares. A tia

Pombal está no mesmo, sempre de cama, assim como a Julia, que muito abatida ficou d’esta

vez. ADeos. Recados ao Manoel, Caetano e Jozé. A ti e a este abraço e abençoo como May e

maior amiga.

Izabel

Recados da mana.



Lisbôa 4 de Maio de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem tive huma carta do Caetano que me

dava bôas notícias tuas e me dizia que não tinhas tomado a soffrer da respiração, o que muito

estimo; e hoje tive huma carta do José que me confirma isto mesmo, com duas palavrinhas

escriptas por ti, em que me dizes que não tinhas recebido as pastilhas. Pois eu mandei as logo,

o que não pude foi mandalas pelo correio, pois disserão que não podião por não sêr carta; mas

mandeias pelo Santa Clara, do mesmo modo que mandei as amendoas; espero que lá

cheguem, só sinto a demora. Não tenho sabido do teu negocio. O Jozé Passos ainda não deu

conta de si; he percizo que teu Pay lhe tome a fallar. Elle prometteo de me vir fallar, mas

ainda cá me não appareceo. Hoje não posso escrever muito, porque não estou muito bôa; tive

hontem huma enxaqueca, e ainda me sinto alguma couza incommodada, mas não he nada. O

tio Linhares Sacramentou se antes d’hontem, mas desde então tem alivio. Que morreo foi a

pobre Elena Azurara, coitada. ADeos dize ao Caetano que recebi a conta do Manoel que

pagarei ao Costa. Recados ao Manoel Ponte, Caetano e Jozé. Acceitem os da mana. A ti e teu

irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 8 de Maio de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Tive hoje huma carta do Jozé, que me diz que

escreve para que eu não fique com cuidado; mas como não diz, estamos todos bons não falla

em ti, nem na tua projectada ida ao Bussaco que, fico com receio que tenhas tido algum outro

attaque de respiração, e nada contente com essa idea. Dentro de bem poucos dias se deve

fexar a Universidade, e confesso que espero esse tempo com impaciencia. Li hoje no Diario

que varios rapazes tinhão perdido o anno no curso de preparatorios, e entre elles o Balsemão.

He o rezultado das vindas a Lisbôa. O tal Luiz Pinto será muito bom, mas não conheço rapaz

como cara de maior pateta. Graças a Deos que os nomes dos meus filhos nunca vierão no

diário, pelo mesmo motivo. Estas e outras fazem-me dar muitas Graças a Deos, e têr paciencia

para as pequenas contrariedades da vida.

O Jozé estava indignado contra o Braz Tizana; eu certamente não aprovo nada que a

imprensa se metta na vida particular de cada hum, e conheço que assim ninguem está ao

abrigo de huma pessoa mal intencionado publicar falsidades; mas por fim de contas esse mal

tem o remedio no Jury; cumpra este o seu dever, castigue como deve os calumniadores, já a

imprensa não se atreverá a publicar tudo quanto se diz e quer inventar. Havendo hum Jury que

tudo absolve por falta de provas, deve acontecer muitas vezes o que aconteceo ao tal redactor

do Jornal de Coimbra, e he levar.

Já perguntei ao tio Fernando se era verdade o que os jornaes dizião do seu

administrador em Amarante. Elle disse me que não lhe constava tal, mas eu não sei por que,

fiquei persuadida que alguma couza tinha havido. No fundo acho que o homem estava no seu

direito em destilar, pois não ha Ley nenhuma, me parece, que mande o contrario. O tio

Fernando fez em Matheus agoardente de medronhos, e diz que he optima. O que me dizem

que cauza sobre tudo descontentamento no Minho, são os pequenos salários; pois parece que

os proprietarios se têm dado a mão, e que não têm augmentado nada os jornaes d’aquella

pobre gente, de maneira que os homens estão ainda ganhando só seis e sette vintens por dia,

quando em toda a outra parte ganhão dobrado. Não sei se isto he verdade, mas se o he, parece-

me o povo tem mais motivo de se queixar d’isso do que de se queimarem alguns moios de

milho para fazer agoardente.

O Ferrer cahio, por cauza da concordata dizem alguns, outros que por cauza das taes

portarias sobre os bens de Freiras, e das Irmandades, que excitarão muito descontentamento
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contra as quaes mesmo a Revolução de Septembro publicou artigos muito fortes. A

concordata se se não aprovar, o peior he para nós. Roma com isso nada perde. Nós he que

continuamos a perder de facto o padroado não só da China, mas o de toda a India, e o nosso

direito apoiado com a nenhuma força que temos, de nada vale. O Rodrigo da Fonseca de certo

não he Ultramontano, elle que assignou a tal concordata, he porque se convenceo que nós não

podíamos conseguir mais nada.

Veremos o que fazem as Câmaras. Eu estou convencida que a aprovão, pois o Ferrer

se não o suppozesse taobem, não tinha dado a sua demissão. O Ferrer ficou com a Sua

Embaixada sempre e alguma couza. O Dr. Levy foi para Paris.

ADeos meu rico Filho. A tia Marianna vai depois de amanhã para a Povoa, e d’ahi a

oito dias para a Freiria. Eu e a tia Ponte vamos à Povoa de hontem a oito dias. ADeos meu

rico Filho. Acceita recados da mana e dá os meus ao Jozé, Manoel Ponte e Caetano.

O Conde de Rezende mandou me dizer que naturalmente mandava as camelias

directamente para Coimbra, pois lhe parecia isto mais facil. Do teu negocio nada sei. Achava

bom que tu escrevesses a teu Pay espicaçando-o para que elle espicace Jozé de Passos. ADeos

abraço te assim como a teu Irmão e abençoo ambos como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 13 de Maio de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Tinha tenção de te escrever hontem, porque

esperava têr alguma couza a dizer te mas por fim o teu Pay não encontrou Manoel de Passos

(isto he Jozé), e nada soube. Teu Pay diz que agora quer sondar seriamente o terreno,

veremos. Eu tenho-o espicaçado, pois ainda que não dezejo que se comprometta claramente,

ha muita couza que se pode indagar indirectamente. Com tudo he percizo cuidado, pois

segundo ouço a May he dominada pelo marido; este he hum traste; e o irmão da May, que

taobem tem influencia, he outro que tal, e a gente assim he percizo não dar péga. Houve quem

aconselhasse que se fallasse ao Soveral, mas eu não quiz. Em primeiro lugar, julgo que a

influência que elle tinha, deve têla perdido. Depois fez triste figura da outra vez, e he elle

mesmo hum badalo, com muita pretenção e pouco juízo. Teu Pay diz que volta hoje a vêr se

falla ao Passos; eu hum d’estes dias vou têr huma conferencia com o Conde de Lavradio, para

lhe fallar nos nossos negocios, e heide aproveitar para sondar indirectamente que tal he a

menina, pois isto taobem he importante. Recebo agora a tua carta de 11 e vou tratar de te

mandar o teu fato para não voltares na mesma mizeravel figura em que foste, pois sei pela Tia

Ponte o contraste que fazias com os outros teus elegantes companheiros. Heide mandar fazer a

relação do que tens aqui, para te mandar, mas eu supponho que sempre hasde têr que vestir

quando chegares, e estimo bem saber que já sabes o dia em que fazes Acto, e que no dia 11 de

Junho estás em Lisbôa. A mana diz que tens razão de te queixares da sua falta de exactidão

em escrever, mas que não lh’o leves a mal. Ella tem sempre os seus muito afazeres do

costume, e realmente a tal pintura a óleo tira-lhe muito tempo. Eu bem o sabia, e por isso

fugia que ella começasse esse genero, e gostava mais da aguarella e do pastel, mas o

Annunciação teve vontade que ella de começasse, e ella gosta tanto, que me não arrependo.

Hontem estavamos convidadas para huma soirée em Bemfica mas por fim não fomos. ElRey

D. Fernando ia cantar, e tinhão pedido à mana que levasse muzica, ella tinha estudado toda a

manhã, e estava disposta a tocar, ainda que lhe custava, mas depois eu tive huma grande

ralação por me faltarem cartas do mano Pedro havia já dois paquettes, recebi as Gazettas e

nada de cartas. Estava com muito cuidado, e entrei a indagar se havia cartas do Moura, e sem

ânimo de me rezolver a sahir na incerteza. Finalmente à noite recebi huma carta do mano

Pedro que estava sem novidade, graças a Deos, mas já era tarde para ir a Bem fica. A mana

diz que não tem pena nenhuma que o seu nome não viesse no Braz Tizana; pelo contrario; que

estima muito que não fallassem n’ella. Vejo que o Balsemão não teve culpa que o seu nome
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viesse ao Diario, e que tu o achas muito bom rapaz; coitado; ainda bem que assim he. Acho

graça ao Caetano têr descoberto que o creado fazia bem doces, e têlo empregado n’esse

serviço para obsequiar o Dr. Raymundo. A Amélia Balsemão fez a conquista do Jozé

Lumiares, segundo ouço, e dizem que elle quer cazar com ella, o cazo he que elle lhe fez

muito a corte.

Não sei se já contarei que o Jozé Cantagallo deu meia noite. Está cheio de dividas, e

o Marquez de Vianna encalacrado por vinte e tantos contos de reis e dezesperado. O Jozé

Cantagallo vai para o Brazil, diz que buscar fortuna, não sei como, pois nada estudou, nem

nada sabe. Só se se fizer mestre de cotillons. Assim hade acontecer a mais gente; quem gasta

mais do que tem, por fim hade por ponto nos imprestimos ou para melhor dizer, quem lhe

empresta poem ponto nos imprestimos, e quer principiar a receber em vez de continuar a dar.

ADeos meu rico Filho. Aceita recados da mana; dá os meus ao Manoel Ponte, Caetano e Jozé,

a quem abraço taobem e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 17 de Maio de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem huma carta do Jozé, que me diz

que todos estão bons, o que muito estimo. Dize-lhe que já me ocupei de procurar o livro que

elle me pede, mas ainda não sei se o Silva o tem. Se o não tiver mando o vir, mas n’esse cazo

o Jozé que veja se alguem lh’o empresta entre tanto. Coitado; elle agora está com o calculo

differencial a contas; sempre ouvi que era couza muito difficultoza. Tomara já o anno

acabado, para ambos. Estava com immenso apetite que cada hum tivesse o seu appartement,

muito bem arranjado; mas vem agora o tio Francisco e não ha remedio senão dar-lhe o quarto

que era do Antonio. Entre tanto se elle fica aqui por muito tempo, não he possivel tomar posse

para sempre d’aquelle quarto, e já disse a teu Pay que o melhor será fazer sahir o Silva da

sobre loja, e dar essa caza ao tio Francisco. He huma renda de oito moedas que se perde, mas

elle fica mais independente e eu livre do fumo, a que já agora não me costumo, nem quero

costumar. Mas em quanto o tio Francisco cá está, lembrava me pôr o Jozé no quarto novo

pequeno, ao pé do que te he destinado; para elle fazer ali quarto de cama, e ficar com o outro

quarto antigo para escrever e estudar, no cazo de querer trabalhar alguma couza. Combinem lá

vosses o que parecerem.

Em fim a caza he grande, mas por fim de contas commodos para homens não tem

muitos e antigamente os tios estavão na outra caza, por isso he que se acomodavão todos.

Além d’isso hoje todos gostão dos seus quartos limpos e independentes, e d’antes era se

menos exigente, e acho que menos aceado. Em quanto a cavallo para ti, estou tratando d’isso.

O Jozé Alva veio hontem dizer me que havia hum muito bom, mas a dizer a verdade, não me

parece hum achado, receio mesmo que seja huma espiga. He hum cavallo de Manoel da

Camara, que tem 12 annos e pelo qual quêr 33 moedas. Ora 33 moedas he muito mais do que

eu queria gastar, e 33 moedas por hum cavallo velho, parece-me tolice dar. Veremos se

apparece alguma outra couza. D. Antonio de Vilhena taobem ficou de procurar, e hoje mandei

pedir ao Caetano que fosse vêr hum cavallo Espanhol, que o ferrador inculcou. Espero que até

tu vires, se poderá arranjar alguma couza. Em quanto ao teu grande negocio, teu Pay diz que

não sabe o que hade fazer, pois a famillia he tão celebre, que gente séria tem medo de se

metter n’isso. Eu tomara pilhar o Passos, que prometteo de me vir fallar. He percizo não fazer

papel triste n’estas couzas, e por isso he melhor sondar bem o terreno antes de dár passo

nenhum que comprometia. Eu vou hum d’estes dias a caza do Conde de Lavradio, e veremos
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o que descubro. ADeos dá recados da minha parte ao Caetano, Manoel e Jozé. Tu e teu Irmão

acceitem a benção que lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 22 de Maio de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem não me foi possivel escrever, porque

com a festa, Hora, etc. só cheguei a caza às 2 horas e tinha passado a hora do correio. Eu já

tem feito tenção quando me tocar escrever aos dias Santos, fazelo de vespera para que vocês

não fiquem sem carta; mas ainda não tenho posto em pratica esta idea. Espero com tudo que

vocês não ficassem com cuidado. Hontem recebi atua carta em que me pedes mais pastilhas, e

estou afflicta de têr tardado tanto em satisfazer a este teu pedido, o cazo he que logo que tu

me mandastes dizer que ellas te fazião bem, mandei comparar outra caixa, e aqui tem estado

em cima da minha meza, mas vou mandala hoje, e taobem hum saco com a roupa que me

pedes, isto he sobrecazaca, calças, colete, e lenço do pescoço.

Vejo que o Sr. Neiva ainda quer têr o gosto de te ouvir mais de huma vez antes de se

fexar a Universidade e muito estimo que tu te tenhas preparado para isso. O ponto he a 31

segundo me disse hontem o Dr. Abel, que aqui veio assistir ao nosso jantar, e que espera os

filhos para o fim de Junho. Tem feito muita bulha os artigos que tem apparecido no Portuguez

sobre a Concordata, e sobre tudo hum, que he o elogio de Luthero. Não fez bôa impressão,

mesmo em pessoas que estão longe de serem ultramontanas, pois felizmente em Portugal não

ha protestantes, ou se he religiozo e catholico Romano, ou se não acredita em nada, mas

lutheriano ninguem he. Eu confesso que não cedo a ninguem no amor da sua patria, gosto

muito d’ella, dezejo que os nossos Reys tenhão o maior escrupulo em conservar a integridade

das possessões Portuguezas, mas a pretenção de conservar o Padroado em territorios que já

nos não pertencem na India, parece-me tão dezarezoada como pretender têr o Padroado do

Brazil. Acho que huma concordata pela qual o Papa nos reconhecia esse direito, cedendo nós

unicamente do Padroado da China, não era vergonha nenhuma para o Rey de Portugal

assignar; e que se se não assignar e continuarem as couzas a marchar como marchão agora, só

conservaremos o Padroado de Goa, e das terras que ainda nos pertencem, mas que o das do

dominio Inglez de certo perdemos. Além d’isso vendo as couzas imparcialmente, e reflectindo

que o Papa he o cheffe espiritual de todo o catholicismo, que nós não mandamos nem hum

unico padre para as nossas possessões ultramarinas, que o Rey do Congo, por exemplo, que

he Catholico se queixa que não ha hum unico eclesiastico que possa administrar os

sacramentos. Parece incrivel que se possa estranhar que o Papa queira mandar padres para

esses paizes, e que empeça aquelles cuja missão he justamente evangelizar os povos infieis.

Como tremo do espírito da nossa classe media, sei que não tem tal amor nenhum de patria,
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nem brio, mas que he sim muito imoral e ante religioza, receio que digão e fação couzas que

tenhão graves consequencias para nós. A religião não perde nada em se não assignar a

concordata, nem o Papa perde do seu poder espiritual nem temporal. ADeos meu rico Filho.

Recados ao Manoel e Caetano. Tu e teu Irmão acceitem a benção que lhes manda esta sua

May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana.



Lisbôa 26 de Maio de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje atua carta de 24 e por ella sei que

ainda não fostes chamado à lição pelo Sr. Neiva e que por isso tens de continuar a estudar

com a mesma perseverancia, na espectativa d’essa hora tremenda. Bem sabes que isso não me

faz pena nenhuma e que a minha mania he que estudem, gostando muito de Lentes que

infundem respeito aos estudantes e não são passa culpas, pois espero que fação justiça aos

rapazes que dão bôa conta de si. O Jozé he que eu tomara vêr descansado; tem realmente tido

hum anno muito trabalhozo, e até a sorte lhe dá que fazer, pois tem sahido a sabbatinas duas

semanas a fio, o que não acontece muitas vezes me parece. O teu fato, já lá vai ha muitos dias,

e o Antonio assegura me que tu tens que vestir, sem vergonha no dia da Procissão, por isso

não me rezolvi a fazer te fazer mais nada, até mesmo porque podes ter engordado ou

emagrecido, e não te ficar o fato bom.

Em quanto a chapeo, não vejo nenhum dezabado. He moda que não pegou, me

parece, ou he porque ainda não tem feito bastante calor para que ella faça commodo.

Mal sabes tu que por fim de contas fui dar comigo hontem no Farrobo. Antes

d’hontem esteve hum tempo horrível, e no meio d’huma formidavel pancada d’agoa, às 4Y2

da tarde, passa por aqui o Conde de Farrobo Joaquim, e convida-nos a todos para irmos

hontem ao Farrobo, devendo estar na estação de Santa Apolonia às 9 horas da manhã. Tinha

muita preguiça, mas venci-a; lá fomos todos, e o tempo não esteve tão mao como se podia

recear. Erão os Condes de Farrobo moços a Condessa May; Carlos da Cunha; Carlota e

marido; Magdalena e marido; Marianna Quintella; Henrique Sampaio; famillia Balsemão;

Maria d’Assumpção Penafiel; nós quatro de caza; tia Maria Joanna e D. Sancho, Conde de

Mesquitella; Jozé e Luiz Perestrello, Duque, Duqueza de Saldanha e filha; Marquez de

Saldanha; Serpa, hum tal Martins, e parece-me que são todos. Na estação de Villa Franca

havia huns tumbões em que as Senhoras se metterão para ir para o Farrobo; os homens de

almofada ou em burros e cavallos. Chegou-se a caza, tirarão-se os chapeos, e dansou-se até à

1 hora, que foi o almoço; acabou às 4 dansou-se e depois voltamos para Villa Franca,

mettemo-nos no comboio, e chegamos a Lisbôa às 7 horas. Eu teria gostado muito mais de

passear do que de dansar, e tive muita pena de não ir vêr a fabrica de fiação de seda, e a

creação dos bixos; mas não soube quando o Duque de Saldanha, e teu Pay forão, e por isso

não vi nada. Tive pena pois acho muito sensabor passar hum dia no campo para não passear,
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entre tanto não me sequei, mas estava muito cansada à noite. O que me fez muita saudade foi

tu não estares prezente nem o Jozé, pois ambos havião de têr gostado. O sitio do Farrobo he

muito feio, a caza he muito grande mas não a acho bonita, e não tem hum bocadinho de

jardim nem de quintal de recreio, o que faz muita falta. A Povoa he muito mais bonito. O

Conde de Farrobo Pay não foi, mas estava à nossa espera na estação de Santa Apolonia

quando voltamos, e dizem me que as pazes estão feitas entre o tio Saldanha e o Conde. Acho

a Condessa Eugenia muito mais triste do que era, mexendo se muito menos, e parecendo

assim menos à sua vontade; mas sempre muito puxada e elegante.

No meio de toda esta funçanata a pobre tia Pombal está muito mal, segundo me

mandarão dizer hoje, vai-se sacramentar. Faz-me muita pena e dô, coitada. Morre vitima do

seu systema, e quazi que se tem vergonha de dizer que tem escorbuto. ADeos meu rico Filho;

sou obrigada a acabar, fica para a vista dissertar sobre a concordata. Recados ao Jozé,

Caetano, e Manoel Ponte. Acceita os da mana. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 1 de Junho de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Muito me lembrei de vocês hontem todo o dia e com muita saudade e pena de não

vêr o José no dia dos seus annos. Ao menos pedi muito a Deos que o fizesse feliz. Tive pela

manhã a minha festa em São José, à qual assistirão todos os criados e criadas de caza, e estas

ultimas commungarão. Quem commungou taobem foi teu Pay; imagina o espanto que me

faria velo entrar na Igreja na vespera de tarde para se confessar. Depois da festa vim para caza

almoçar, às 2 horas fui à Senhora Infanta que me tinha mandado chamar por cauza das Irmãas

de caridade; depois fui às 4 horas a São José aonde havia o terço e Ladainha cantada. Voltei

para lá para jantar; depois de jantar Te Deum e Sermão em São Luiz, e às 9 horas vim tomar

chá a caza, com as Sobraes e Ficalhos, que são realmente muito bôas amigas e nunca se

esquecem dos dias grandes para mim. A Maria Amalia de Carvalho e Antonio de Vilhena

taobem cá vierão hum bocadinho. A tia Pombal está melhor. Os Barrunchos cá jantarão.

Hoje tive huma carta da mana Marianna em que manda os parabens dos annos do

José dizendo que Deos lhe dê todas as felecidades que elle merece e huma longa vida para

minha consolação, para o bem de muita gente e da patria de que elle hade sêr un des

ornements.

ADeos meu rico Filho, não posso sêr mais extensa. Morreo a Engracia esta noite,

acho me atrapalhada com a sua herança, já se lhe acharão trinta moedas menos nove vintens.

Parece incrivel! Eu estava lhe dando hum arratel de carne de trez em trez dias para que não

morresse de fome, pagava-lhe as cazas, alem do que o Conde lhe dava e Maria Francisca, e

ella a ajuntar peças. Tinha quinze n’hum cinto. Deos perdoe à sua alma. ADeos. Abraço te e

abençoo te assim como ao José, sendo

Tua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 5 de Junho de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem huma carta do Caetano,

incluindo a conta da despeza do Manoel que satisfará ao Costa, e dize ao Caetano que cá

guardo a carta que elle me manda para eu vêr, e que nenhuma razão acho ao Costa para estar

picado; acho sim razão para se lamentar de têr hum semelhante filho, pois se elle viesse a

faltar a pobre famillia não acharia n’elle abrigo nem amparo. O Costa tem muita culpa em não

têr dado ao Augusto melhores princípios, agora hade vêr a consequencia d’isso. O que muito

estimo he que o Manoel se conduza tão bem. Estimo-o por elle, pelos Pays e por vocês. A

mana está contentissima, e o mais obrigada aos sobrinhos e ao Caetano que he possível. Diz

que desde que o filho foi para Coimbra, que não sente hum socego como o que tem agora, que

foi Nossa Senhora que teve dô d’ella.

Eu hontem estive na Boa Morte. Fui logo depois de jantar ao jardim da Estrella

passear. Fui na Americana aberta (tenho agora dado n’essa depois que faz muito mais calor)

depois deixei a Thereza, e fui dar huma volta com a Maria Joaquina e Izabel; esta na

almofada, contentissima, e a outra ao meu lado. Gostarão immenso coitadinhas. O Conde da

Ponte tinha ido para a Freiria de manhã. Antes d’hontem fui jantar à Luz, com a Condessa de

Sobral e a Marqueza de Ficalho, não havia mais ninguem, mas eu gostei, pois sou muito

amiga d’ellas e ha muitos annos, e a tarde estava tão bonita, que se gozava de estár no campo.

O Luiz de Mello já não he militar, está empregado do instituto agricola. Acho que taobem

assentou, ao menos o Pay diz que agora não tem razão de queixa, que se conduz bem, e se

contenta com o que lhe dão. O que he certo he que está com outro ar, e muito mais aceado. He

huma couza certa, rapaz que se dezencaminha, aprezenta-se logo sujo, e abandalhado. O

Hermano conta entrar para a escola Polytechnica para Outubro. Elle he hum bom rapaz, mas

está d’huma tal feialdade, que espanta. Eu nunca vi beiços assim.

Saberás que estou em ajuste para hum cavallo para ti, o Caetano he que o fez cá vir.

Diz que he são, he pela figura do que tu tinhas o anno passado, e pela mesma côr, pedem

muito caro, mas dizem que os cavallos estão agora por hum preço louco. Eu mandei offerecer

e estou vendo se fica debaixo de palavra até tu vires, para veres se te agrada. Tem sette annos.

O Caetano coitado tem dado muitos passos a vêr se descobre couza que faça conta. Confesso

que me fez immensa falta o tal Caetano; era hum commodo para certas couzas; mas eu não

tenho razão de queixa do bolieiro que tenho agora; serve-me bem. Quem he óptimo criado, he
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o novo Guarda Portão. O Filippe passea que he hum gosto, e nos intervalos dorme e come.

Parece-me que o exercicio lhe tem feito bem. He hum bom homem.

ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana; dá os meus ao Caetano e Manoel.

Tu e o Jozé acceitem a bênção e hum abraço que lhes manda esta sua May e maior

amiga.

Izabel



Lisbôa 19 de Julho de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Estimei muito receber a tua carta de 17 e saber

que tinhas chegado a Santarem sem novidade, assim como teu Pay. Eu estava, e ainda estou

com cuidado por cauza do excessivo calor. Deos permitta que não lhes faça mal. Espero que o

Calheiros tenha chegado e que possão acabar brevemente o negocio que os obrigou a ahi ir.

Peço te que me avizes do dia em que chegão para mandar a carroagem a estação do caminho

de ferro, ou ao Terreiro do Paço. O Jozé chegou bem, acho o muito melhor do que o anno

passado, e o Caetano optimo. O Jozé manda te recados assim como a teu Pay. Elle cá me

aprezentou o teu amigo Menezes, que partio esta manhã para a Ilha, e que não quiz

aproveitar-se dos meus offerecimentos porque disse que tinha muitas voltas a dar, e muito que

fazer. O Abel aqui vem todos os dias, he constante nas suas amizades para com vocês. O tio

Francisco vai amanhã para Cintra; hontem foi ao Paço; e diz elle mesmo que se acha muito

melhor. Os Pontes forão hontem todos para a Freiria. Tem estado calor de morrer; o Caetano

começou hoje os banhos, foi às 2 horas da noite e diz que já fazia calor. Acceita recados da

mana e do Jozé, e dá os d’elles e meus a teu Pay. A ti abraço te e abençoo te como May e

maior amiga.

Izabel

Que diria a Ignacia quando te vio! ! Imagino o que fallaria. Recomenda me ao

Relvas.



Lisbôa 19 de Junho de 1857

Meu querido Filho do Coração.

Escrevi para a Golegã annunciando têr recebi a tua carta de 17, e mando esta para

Santarem, para no cazo de terem já sahido de caza do Relvas não ficarem sem noticias.

Estamos todos sem novidade. O José chegou bem, e acho-o este anno muito melhor do que o

passado. O Caetano optimo; já encontrou o Costa a quem não fallou, e já começou os banhos

às 2 horas da manhã. São assumptos de conversas, que rendem. O teu Menezes cá veio

hontem, mas diz que tinha muito que fazer e não podia jantar. Tem feito hum calor horrível, e

muito me lembras coitado, Deos queira não te faça mal nem a teu Pay. Espero que o Calheiros

terá sido exacto ao rendez-vous, e muito dezejo veIos de volta. Se fosse n’outra estação

dezejaria que te demorasses para vêr bem tudo; mas assim, he melhor tratar do negocio que

ahi os levou, e voltarem logo para Lisbôa. Acho que para o principio de Agosto he bom irmos

para Oeiras. O Manoel arranjou lá três moios de sevada a 310 o alqueire. Não sei a como ella

está, mas sei que he por menos do que temos comprado em os outros annos, e por isso mandei

a segurar até teu Pay chegar. ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana e do Jozé, e dá

os meus e d’elles a teu Pay. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 12 d’Outubro de 1857

Meus queridos Filhos do Coração. Começa a minha tarefa de lhes escrever, e creião

que he a única couza que alivia a minha saudade. Não me costumo à sua auzencia, cada vez

que me custa mais. Esta tarde no passeio fez me a maior falta o Jozé, companheiro fixo, e

quando sentia ao longe galopar hum cavallo, taobem me lembrava com tristeza que não podia

sêr o Antonio que o montava. A todos os momentos temos calculado eu e a mana, o que

estavão fazendo. Agora em quanto estou escrevendo 7½ acho que estarão no caminho d’Ota.

Deos os leve em bem, e permitta que tenhão saude. Conto com noticias amanhã; e taobem as

mandarei nossas, pois imagino o cuidado que terão. Ainda não voltou a carroagem, veremos

as noticias que traz. O Papa assim que vocês sahirão, foi para caza do Marquez de Pombal

espairecer, o que muito estimei. Depois de jantar passeou comnosco fomos até Paço d’Arcos,

encontramos as pequenas Pombeiros que voltarão comnosco. O Cabral foi do passeio, o que

estimei para distrahir teu Pay. ADeos meus queridos Filhos, he tarde e por isso acabo.

Recados ao Manoel Ponte e Caetano. Digão a este que não lhe disse ADeos hontem por saber

que não gostava de despedidas. Abraços para o Antonio e Jozé da parte da mana Thereza,

recados e saudades. Ella muito lhe custa ficar só, coitada. ADeos meus queridos Filhos

Abençoo os do coração como sua May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 14 d’Outubro de 1857

Meu muito querido Filho do Coração.

Escrevo só duas regras para lhes dizer que estamos todos bons, graças a Deos e que

ouço que a doença está melhor em Lisbôa. Teu Pay vai amanhã a Cintra com o Marquez de

Pombal. ADeos recados da mana, e dá os meus ao Jozé, Manoel e Caetano. Vou sahir para ir

passar a noite na Boa Viagem, pois ha muitos dias que não vejo as manas. ADeos abraço te e

abençoo te a ti e a teu irmão como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 16 d’Outubro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Esperava hoje carta a tua e não me enganei, mas

muita pena me fez vêr que já tinhas tido hum attaque de respiração. Forte tristeza me faz, vêr

que não escapaste a essa terrível doença. Espero que teu Pay te mande quanto antes huma das

poltronas que se dobrão, pois são as mais faceis de transportar. Mas eu peço te que não te

ponhas a dizer no principio do attaque que nada te faz bem, e experimenta algumas couzas

que sei de certo que alivião, como por exemplo pôr sinapismos volantes nos abraços, metter

as mãos em agoa quente; fazer fazer huma esfregação as costas, e tomar trez gotas de vinho

de epicacuanha n’hum torrão d’assucar. Mais de trez não aconselho, e mesmo não se devem

tomar sem ordem do medico.

Aqui estamos todos de perfeita saude; continuamos com as nossas preces. ADeos que

he tarde, e por estar à espera de cartas não escrevi mais cedo. Recados da mana, e dá os meus

ao Jozé, Manoel e Caetano. Abraço te e abençoo te assim como ao Jozé sendo de ambos May

e maior amiga.

Izabel



Oeiras 19 d’Outubro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem à noite atua carta de 16. Muito

gosto tive em saber que te tinha passado o attaque de respiração, estava com receio que

tivesses apanhado alguma constipação que o tivesse cauzado, e que o fizesse prolongar. Vejo

que a pasta não servio; não sei porque, pois para isso he que ella se fez. Estimo immenso que

não tenhas que proteger calouro nenhum, visto terem tomado ao antigo costume das

cassoadas, mas não fiquei lá muito contente de saber que estavas prezente no tal café, ou

bilhar, quando o Corvo tirou as pistolas. Acho que elle devia têr sido prezo portal fazer; as

cassoadas he hum costume antigo, que o habito tolera, por que não passa de brincadeira mais

ou menos bruta; mas logo que alguem se atreve a pagar n’huma arma, então passa de

cassoada, he huma dezordem, e a autoridade deve reprimila. Apezar dos teus protestos, se o

Menezes entrava na historia, não ponho a mão no fogo que tu não mettesses a tua colherada, e

sem estar pozetivamente assustada, tomara têr outra vez noticias tuas, tanto mais que não

tivemos resposta à parte Telegraphica de antes d’hontem; e isto sempre me inquieta hum

pouco. Hontem de tarde tivemos daqui huma grande Procissão; eu a mana e a tia Marianna

fomos as trez. A Sonis e o ranxo pequeno ficou aqui em caza à janella. Havia oito andores, e

ia o Santissimo Sacramento. Estava muito frio, mas havia muita gente, e tudo se fez com

muita devoção; muito differentemente das Procissões de Lisbôa. Depois da Procissão

recolher, cantou se o Tantum ergo, encerrou se o Senhor, e depois veio outra vez em

Procissão S. Sebastião e Nossa Senhora da Conceição para a Ermida do Marquez de Pombal,

aonde ficão estes trez dias para as Preces. Cantou-se a Ladainha, e depois fomos todos para

caza do Marquez, tia Marianna pequenos e tudo; até às 10 horas. Tanto eu como a mana

estavamos cansadas do nosso dia.

As notícias de Lisbôa, dão a molestia no mesmo estado. Hoje choveo muito. Deos

queira tenha feito bem. O Barão de Francos não morreo da epidemia mas sim de huma

neurisma no coração. Fora de Lisbôa não ha nada; aqui estamos todos bons. ADeos meu

querido Filho. Dá recados meus ao Jozé, Manoel e Caetano. A mana quer muitos recados para

ti e para o Jozé, e eu abraço os a ambos e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 31 d’Outubro de 1857

Meus queridos Filhos do Coração.

Imagino que hãode têr tido algum cuidado em mim por isso não quero deixar de

lh’escrever hoje duas regras para lhes dizer que já estou bôa; só hum pouco fraca, mas isso

não admira, pois estive dois dias a caldos, e tive grandes transpirações, que sempre abattem;

eu não tive senão huma grande constipação, e nunca dei cuidado, agora estou bem, graças a

Deos. Acabo porque a mana me está a pedir que me não canse a escrever. ADeos recados ao

Manoel e Caetano. A ti e ao Jozé abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 3 de Novembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Principio por dizer que estou bôa, e que o Dr. Beirão me deixou já sahir do quarto,

aproveitando-me com gosto d’essa licença, pois eu sou como as crianças, sem tomar ar, não

me restabeleço. Tivemos esta noite hum tempo horrivel. O resto da ponte de madeira do

Marquez de Pombal, foi pelo rio a baixo; he huma fortuna porque assim serão obrigados a

fazer outra. A caza de lago lá em baixo andou a nado assim como a caza da meza, e tem sido

obrigados a jantar e almoçar cá em cima. O Papa diz que he impossivel passar aqui o inverno,

mas felizmente não se pensa n’isso. A epidemia está muito dimminuida e por todo este mez

espero que se extinga. Teu Pay assim mesmo tem estado menos secado estes dias; tem tomado

o costume de sahir a todo o instante, ora para aqui ora para ali, e assim se passa o dia sem se

ouvir resmungar tanto. Vai à botica, a caza do Salvador, do Marquez, do Cabral, e hontem

para mudar teve cá a jantar o Leiros. A Thereza diz que julgava que o jantar não tinha fim,

pois teu Pay armou-se de tinteiro ao lado, e escrevinhou todo tempo. Tivemos huma decizão

na nossa cauza. O mano Fernando licitou na Quinta do campo, na Boa Morte, e na livraria,

pediu a terça em virtude do testamento, a prata que pretende deve-se ao vinculo, e diz que por

esquecimento se não descreverão os rendimentos mas que depois de feita a partilha os

descreverá. O Juiz manda proceder já à partilha. Não falla em terça nem em testamento,

parece que não attende ao que o cabeça do cazal pede. Veremos se elle apela. ADeos meu rico

Filho. Dá os parabens do dia d’hoje ao Manoel Ponte. Recados ao Caetano. Tu e o Jozé

acceitem ambos a benção que lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 8 de Novembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d’hontem recebi huma carta do Caetano

que me dá muito bôas noticias de todos, graças a Deos e me manda as contas e o seu recibo,

que amanhã mando ao Costa. Eu hoje já fui à Missa e depois à Boa Viagem. Sinto-me muito

bem, e o Dr. Beirão já me deo alta em tudo. A Conceição, coitada, he que está com

crescimentos, e principiou hoje a tomar quinino. Os mais em caza todos bons. O Conde de

Pombeiro melhor, mas ainda de cuidado. Hoje soube do Luiz pela mana Marianna que o

encontrou hontem em caza das O’Sullivans (para onde vai a miudo agora), diz que não tem cá

vindo, porque julgava que nós tínhamos medo. Forte lembrança! Não tendo elle molestias em

caza, que perigo pode haver? e felizmente eu não sou nem imaginativa, nem esquezita n’essas

couzas. A mana Marianna lá o dezinganou a esse respeito; veremos se aparece. Elle teve outro

dia hum susto muito grande com a filha. A pequena teve huma indigestão, e vierão dizer ao

Pay que estava lançando. O Luiz ficou como doudo, entrou em passeios, a gritar que estava

morta, sem querer nem ir vêr a filha, nem pensar em chamar medico, nem nada. Foi o Carlos

de Sousa quem se metteo na carroagem, foi buscar o medico, trouxe-o, vio a pequena, e disse

que não era nada. Então he que o Pay socegou, e a vio. A pequena com effeito está bem, e não

teve nada.

Recebi o outro dia as taes Theses, peço-te que te encarregues de agradecer da minha

parte ao author.

Sabes que o Leiros he agora o Escrivão do inventario de meu Pay? Tem gritado

immenso com isso, e acho que fallado n’isso a toda a gente, e não em segredo já se sabe.

Agora ha huma grande caturreira d’elle com teu Pay a meu respeito. O Leiros está persuadido

que eu sou huma maricas, que me estou sempre a queixar, sempre mettida no quarto, deitada,

e de janellas fexadas, que nunca ponho o nariz ao ar; que sou de huma imaginação e de huma

tristeza levada ao último ponto. Tudo isto elle tem colegido das respostas de teu Pay às suas

perguntas. O cazo he que o homem está agora sempre a pregar a teu Pay, que me faça sahir,

que me distraia, e hoje veio-me vêr (e beijou me a mão por força, vê que scena) e disse-me

que tomasse ar, que mudasse de vida etc., etc. Quando me vio sahir de carroagem, gritou me

hoje: Ora graças a Deos. Não achão óptimo? Eu que sabia todos os dias, que detesto o quarto

de cama, que tomara poder disfarçar sempre o que tenho, sou tida por huma lesma cheia de

imaginação. Deixá-lo pobre homem.
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ADeos meu rico Filho Muitos recados ao Jozé. Agora recebe teu Pay a tua carta de 6.

Recados ao Caetano e Manoel Ponte. ADeos a ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e

maior amiga.

Izabel

Despedi hoje o João. Estava servindo pessimamente. Já tenho outro em seu lugar. O

Francisco continua a ser huma jóia. Não se imagina como servio bem agora em quanto estive

doente. A todas as horas se achava prompto para ir buscar o medico, para recados etc. He

muito bom criado. O Bolieiro da mana Marianna foi finalmente despedido.



Oeiras 12 de Novembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebo agora a tua carta de 10 à qual respondo para te dizer em primeiro lugar que

não dou licença para que nenhum suba no balão. He bôa mania agora esse apetite de ir viajar

pelos ares! Aqui ouvi-te muitas vezes dizer que não cabias em tal, e em Coimbra dá-te para

têr tentação de acompanhar Mr. Poitevin. Se vocês se tivessem dado a estudos para os quaes

fosse útil fazer observações lá pelo ar fora, ainda consentiria, mas só por divertimento, não

senhor, não quero divertimentos tão perigozos. Isto he muito serio. Não quero ficar com mais

esse cuidado; bem bastão os perigos cá da terra firme. O Manoel taobem manda dizer à May a

mesma asneira, de maneira que foi mania que deu na rua dos Estudos. Em quanto ao retrato

em Daguerreotype de todos, já me constava, e não se me dá, tenho mesmo apetite no tal

grupo.

Fui interrompida pelo Dr. Beirão, que veio vêr a minha criada, e por isso acabo à

pressa. Eu parecia-me que já te tinha fallado a respeito das tuas lições, e muito estimo que

tenhas sido chamado tantas vezes, assim como o Jozé.

A respeito do tal rapaz que quer tomar de renda ou aforar a herdade no Alentejo, teu

Pay, bem sabes o seu costume; mas eu fallei e outro dia ao Costa e elle disse-me o que eu já

suppunha e he que a herdade de Freixetas foi agora arrendada de novo por huns poucos

d’annos a hum tal Fernandes, e por tanto não se pode arrendar a outro. ADeos estimo que a

minha carta te divertisse. Para outra vez fallarei na demanda. ADeos que he muito tarde,

acceitem recados da mana. Eu dou muitos ao Caetano, Jozé, e Manoel. A ti e teu Irmão abraço

e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Hontem recebi a carta do Jozé de 9 que muito estimei.



Oeiras 17 de Novembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Pela carta do Jozé de 14 que hontem recebi, sei que estás melhor da respiração, o que

muito estimo, e pelo que dou muitas graças a Deos esperando que taobem estejas melhor da

tua constipação. Por aqui taobem ha saude mas está hum tempo tristissimo; muita chuva,

muito vento, e pouco frio. Dizem que a doença em Lisbôa não tem continuado a diminuir

como se esperava. Veremos se para o fim do mez faz alguma differença. Por em quanto não

se pode pensar em voltar para Lisbôa e eu mesmo nem de vezita lá tenho ido. Faz muito

incommodo e despeza, pois tem-se acabado todas as provizões de palha, sevada, semeas,

carvão etc. mas que remedio ha se não têr paciencia; antes esses do que outros incommodos.

Tem me esquecido dizer-te que não tomei bilhete para a Mal Ia Posta a 7 de Janeiro

porque estou a vêr em que pára a epidemia, não estando rezolvida a deixar-te vir, se as couzas

continuarem n’este estado.

Dize ao Jozé que muito estimo saber que elle tomou a sêr chamado à lição, e que deo

bôa conta de si como sempre.

Tive hontem noticias da Charneca, o mano Fernando vai melhor, mas tanto a Julia

como todos os pequenos tem estado doentes, com constipações; o mesmo que houve por cá,

mas graças a Deos nada de cuidado.

O Marquez de Pombal taobem tem tido muito defluxo, mas vai melhor. Elle tem tido

immensos hospedes, Antonio d’Almeida, D. João de Vilhena, Leonor, D. Carlota etc. D. João

perdeo-se hontem vindo de Paço d’Arcos à noite, cahio n’hum atoleiro, julgou sêr perseguido

por ladrões, o cazo he que chegou a caza do Salvador espavorido, sem chapeo e de sapatos na

mão. Forte scena. Eu tomara telo visto, e quando penso n’isso dá-me vontade de rir. Nunca vi

ninguem mais dezastrado. Monsenhor está contentissimo de não têr a capella em São Jozé, e

diz que está com a sua consciencia muito socegada. Elle por aqui vem quando não chove.

Quando chove não se quer constipar e fica em caza. ADeos meu rico Filho. Recados ao

Caetano e Manoel. Acceita os da mana e tu e teu Irmão acceitem taobem a benção que lhes

manda esta sua May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 20 de Novembro de 1857

Meu rico Filho do meu Coração.

Tinha tenção de escrever hoje huma carta comprida, e contava fazê-lo à noite, por

estarmos sós (teu Pay foi a Cintra), mas vai se não quando apparece-me aqui D. Antonio de

Vilhena, D. João, e Estanislao, entrão a demorar-se, tendo vindo em quanto estavamos à

meza, e tirarão me o tempo todo; estou mesmo dezesperada. Recebi a carta do Jozé de 18,

vejo que tomou a sêr chamado à lição, e ainda que não me diga que tal se sahio, espero que

fosse bem. Está por pouco a distribuição dos premios em Coimbra; tomara assistir, apesar do

Jozé dizer que não tem nada que vêr. Antes d’hontem foi a distribuição de premios na Escola

Polythecnica, acho que o Francisco Ficalho teve o primeiro premio mas não sei com certeza, e

acho que as aulas estão abertas apezar da epidemia. Vejo que em Coimbra tem havido seus

typhos, e confesso que me dá isto mais cuidado mesmo do que as febres em Lisbôa. Essas

graças a Deos vão hum pouco melhor, pois muitos dos cazos tratados nos domicilios são

ameaços e não attaques formaes; por aqui nada ha; o estado sanitario he optimo, mesmo o

andaço que houve de constipações passou.

Teu Pay, como disse ao principio foi a Cintra; depois de muitas indecizões, rezolveo-

se, foi cavallo com hum moço da trazeira a traz. Diz que se demora trez ou quatro dias, mas

eu estou persuadida que amanhã ou depois cá está. ADeos. Acceita recados da mana e dá os

meus ao Caetano e Manoel Ponte. A respeito d’este dize o que elle fez na aula. A mim pela

parte que me toca, tem me feito muita quezilia que elle se faça saliente em trossas ao pobre

Nunes. ADeos. Abraço te e ao Jozé e a ambos abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 24 de Novembro de 1857

Meu querido Filho do Coração.

Como sei que hãode estar sempre com mais ou menos cuidado em nós não quero

deixar de escrever para dizer que estamos todos bons, graças a Deos, e que teu Pay chegou de

Cintra, onde se divertio, segundo elle diz. Pouco mais poderei dizer, porque he tarde.

Tive que ir esta manhã à Ajuda vêr as obras, que vão indo, mas ainda não estão

acabadas. Tomara já vêr tudo prompto e as crianças lá. Encontrei-me com o Conde da Ponte

que me deu melhores noticias do estado sanitario de Lisbôa. Disse me que o boletim d’hoje

era o mais favoravel que tinha havido até agora. Dava 44 mortos. Deos permitta acabar este

flagello. O tempo está mais frio, mas ainda não tanto quanto devia estar nesta estação.

Hontem não cessou de chover. Hoje esteve melhor. ADeos recados ao Jozé, Manoel e

Caetano. Muito estimo que a anecdota do Braz Tizana fosse peta. Acceita recados da mana.

Abraço te assim como ao Jozé e a ambos abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 29 de Novembro de 1857

Meu querido Filho do Coração.

Recebemos agora a tua cartinha de 27 em que dizes que estás bom, assim como o

Jozé, e taobem para que não fiquem com cuidado he que escrevo estas duas regras à pressa.

Teu Pay veio de Cintra attacado da respiração, mas está melhor. Os mais todos bons, mas

tontos com a bulha do vento e da chuva. Não se imagina o temporal que está desde hontem.

Ao menos não nos chove em cima, como acontece na Boa Viagem. A doença não tem

diminuido tanto quanto se esperava, mas está menos forte, e ha menos cazos. Por aqui não ha

nem sombras d’ella felizmente. ADeos recados ao Jozé, Caetano e Manoel. Escrevo à pressa

depois de jantar por que de manhã fui à Boa Viagem apezar do mao tempo. Em Paço d’Arcos

as ondas erão tão fortes que saltavão por cima dos criados que ião na almofada. A Thereza

teve seu medo, coitada. ADeos. Abraço te assim como a teu Irmão sendo d’ambos May e

maior amiga.

Izabel



Meu querido Filho do meu Coração. Quando depois de andar todo o dia por fora, ou

em caza fazendo contas, me chega à noite huma vezita que me impede de escrever para

Coimbra, fico deveras de mao humor, e foi o que me aconteceo antes d'hontem, de mais a

mais tive hontem de ir a Lisbôa, e não pude reparar a falta da vespera. Só hoje he que posso

dar conta de mim. Este trabalho que tenho tido, he por cauza das contas dos orphãos, mas para

o anno tenho muito menos porque o novo Thezoureiro toma a si toda a cobrança, com o que

estou contentissima.

Hontem tive que ir a Lisbôa por cauza dos nossos negocios de partilhas. Em segredo já

se sabe que o Juiz manda dar a terça ao mano Fernando, porque não pode anular o Testamento

n'aquelle juízo sem maior contestação, parece-me que he esta a fraze, e manda fazer

immediatamente a partilha do resto, desprezando as reclamações de dividas ao vinculo que o

mano Fernando faz. Elle licitou na Quinta do Campo, na livraria, e nos prazos da Boa Morte. O

juiz acceitou a licitação n'estas duas couzas, e não na Quinta do Campo, por exceder à sua

legitima, e manda a vender em hasta publica como nós pedimos. Elle hade arder com isto. Por

agora repito, isto he segredo. Logo que a partilha esteja feita pelos partidores, e que se saiba o

que toca a cada hum, vamos tratar da questão do legado da terça, e de validade do Thestamento

e confesso que tenho muita esperança que fiquemos bem; mas entre tanto he questão muito

importante, e eu muito dezejo que tanto o Dr. Abel, como Luiz Maria Pires a estudem bem. O

mano Fernando taobem não se pode eximir de descrever e dar provas do vinculo, e ahi temos

nós huma segunda questão, não menos importante do que a primeira. Como tanto huma como

outra podem levar algum tempo he muito importante que o Juiz mande fazer a partilha, pois

assim recebemos já alguma couza, e não continua o cabeça de Canal a receber tudo e a dispor

de tudo. Depois do que elle disse da pobre Boa Morte, parece incrivel que citasse n'ella; mas

como a julgou avaliada barata, quiz ficar com ella. Hade têr que gastar, pois tem deixado

arruinar muito o predio. Não me hade admirar que depois de tantas injurias à Boa Morte, vão

para lá morar, pois na Magdalena não tem lugar para a livraria, e a Charneca he tão humido,

que não creio que o mano Fernando a queira lá pôr. Eu tenho pena de não têr ficado com as

estampas mas no fundo estimo, que nenhum de nos quatro licitasse, pois entre maiores não

fica bem. O mano Fernando torna a passar incommodado segundo me dizem. Eu não tenho lá

podido ir.

N.415 Oeiras 5 de Dezembro de 1857



Agora recebo a tua carta de trez. Acho immensa graça ao Jozé este anno não dar nem

lição, ser só huma couza. Que lugar tem elle na sua aula? Continua a sustentar os seus

premios? Estou certa que sim, mas quero que tu m'o digas, elle sei que não responde a isto.

Dize ao Caetano que recebi a sua carta, e que fico sciente do saque d'este mez. Dize ao João

Ferrão que muito estimo que fosse só o gosto de têr mais huma sensação que o induzisse a

subir no balão; mas que espero que ainda que achasse agradavel a tal sensação, não repita,

pois acho divertimento muito perigozo.

ADeos dá recados ao Jozé, Caetano, Manoel e João, e acceita os da mana. A pobre

Duqueza de Ficalho tem estado a morrer com febre amarella, mas agora ha esperança de a

salvar. A doença vai diminuindo, graças a Deos.

Tive agora huma carta do Abel filho, que approva que não venhas a Lisbôa a ferias.

ADeos abraço te e abençoo te assim como ao Jozé sendo dia ambos May e maior amiga.

Izabel
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Oeiras 9 de Dezembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d'hontem recebi a tua carta de 7, em que

me contas a historia do tal estudante com o Lente. Acho que o rapaz deveria sêr riscado, e não

se esperar que elle o pedisse, pois nas aulas deve haver a maior disciplina e logo que ella se

não conserva ha dezordem. Além d'isso he de hum pessimo exemplo consentir-se que hum

estudante discuta com insolencia as opiniões dos Lentes.

Venho agora de fora, está na salla o Monsenhor a conversar, a dissertar com o

Conde, e eu nem sei o que escrevo.

A doença vai diminuindo mas ainda ha bastantes cazos por dia. A Duqueza de

Ficalho esteve hontem muito mal, mas hoje vai melhor outra vez. Coitada com 72 annos tem

rezistido.

Hontem tivemos aqui a festa na capella de Santo Amaro a Nossa Senhora da

Conceição. Teu Pay n'estas occaziões enthusiasma-se com ouvir o seu nome do pulpito a

baixo, e não só consentio em sêr Mordomo, mas fez pôr o teu nome e do Jozé para terem essa

dignidade para o anno.

Depois da festa houve hum bodo (mas dado em cru), em caza do Marquez de

Pombal. Antonio de Vilhena he que estava muito influido. A festa não foi má, cantou o Faria

que não tem má voz.

Muita gente de Paço d'Arcos veio assistir; e a mana Marianna e o seu ranxo. Ella

vinha na almofada da calèche guiando, e dentro a criançada toda. Mais tarde veio no carro a

Sonis com a Thereza Ponte. Vinha guiando o cocheiro, mas o cavallo pagou-se a todas as

portas, de Caxias, de Paço d'Arcos, a Thereza teve muito medo, hum official em Paço

d'Arcos, julgando que era culpa do cocheiro saltou para dentro do carro pegou nas guias, e

principiou a chicotear o cavallo, mas nada. Isto contado pela Thereza, he bom. Por fim o

official vendo que não conseguia fazer andar o cavallo, apeou-se e levou o cavallo pelas

redeas até ao fim de Paço d'Arcos; as duas senhoras desfizerão-se em agradecimentos mas não

sabem quem he o homem que tanta caridade teve com ellas. Chegarão a Oeiras no fim da

festa. Jantarão todos cá, e aqui passarão a noite. Quem taobem veio à festa foi a Thereza de

Vilhena que está gordissima e contentissima.
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ADeos meu rico Filho. Hontem deve o Jozé têr recebido os seus premios. Muito me

lembrou; e confesso que tenho sempre pena de não assistir a essa função. Amanhã espero têr

cartas de Coimbra que me dem noticias do que se passou. Recados ao Caetano, Manoel e

Jozé. Acceita os da Thereza. A ti e teu irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 13 de Dezembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. N'este momento recebe teu Pay a tua carta de

11. Ainda bem que estão todos bons. Hoje tenho-me lembrado do jantar que lá derão ao Dr.

Raymundo, e do qual o Jozé deve têr feito as honras, pois he a consequencia do seu triunfo no

dia 8. Quanto mais me fallão na bôa figura que elle fez, mais pena tenho de não têr assistido,

ainda que elle pretendesse que não tinha nada que vêr, mas as Mays sempre tomão grande

interesse n'essas funções quando os filhos figurão n'ellas com distinção. Se eu gostava de ir

vêr a distribuição dos premios em Paris, no Collegio a que ião meus Irmãos; se me enternecia

quando ouvia muitas vezes o nome do mesmo rapaz, apezar de não o conhecer, o que gostaria

eu de ouvir o do Jozé repetido varias vezes. O teu acho que taobem foi mencionado, e muito

estimo vêr que estudas muito para sustentar a tua pozição. O Manoel que tal figura tem feito?

A mana pergunta-me muitas vezes o que vocês dizem, mas como vocês não dizem nada, eu

não lhe sei dizer nada taobem. Supponho que estuda regularmente. Muito estimo têr-me

decedido a mandar te dizer que não viesses a ferias, pois a febre está muito melhor, mas assim

mesmo ainda ha bastantes cazos, e estou persuadida que para o Natal ainda não está acabada.

Em caza do Marquez de Ficalho adoeceo outro criado. Eu tomara que a Duqueza estivesse em

estado de sêr transportada para outra parte, para poderem sahir d'ali. Tenho muito cuidado na

Marqueza. He celebre; no Collegio da Dupine, que fica ali ao pé, morreo ao principio huma

pequena, e depois cessou a doença, ninguem mais foi attacado, em vez que em caza da

Marqueza tem havido immensa gente doente. D. Antonio de Vilhena anda tratando de fazer

huma subscripção para huma festa que se quer fazer em acção de graças. A respeito de festas

d’Igreja lembra-me o novo Patriarcha.

Nunca me respondestes às informações que te pedi a seu respeito. ADeos meu rico

Filho. Abraço te e ao Jozé. Peço recados para o Caetano, Manoel Ponte, e João. Acceita os da

mana e crê me

Tua May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 18 de Dezembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem he que era o meu dias de lhes escrever,

mas a mana Thereza veio para cá de manhã, a pé desde a Boa Viagem, jantou; à noite veio a

mana Marianna com a Mlle Madam para assistir à hora em caza do Marquez de Pombal, de

maneira que nem eu nem a Thereza pudemos escrever. Espero que não ficassem com cuidado.

Hontem tive huma cartinha do Jozé, e hoje huma tua de 16 que me fez rir com a tua

lembrança do desejo de Jozé de prolongar o dia para poder estudar mais. Tu taobem vejo que

te ocupas muito de dar bôa conta de ti. Sabes a minha mania, por tanto podes avaliar o gosto

que me dão estas noticias. Acho muito graça ao Manoel e João chamarem-te Papa, e muito o

estimo pois como não são as tuas cãas que te merecem esse titulo, he de certo a tua seriedade.

Fico espantada com a carta do Caetano incluindo a do Ferrão, mas como não sei se o diga a

teu Pay, porque tenho sempre mêdo que elle dê com a língua nos dentes, não me respondas

por agora sobre isto.

Eu confesso que fico lizongeada com a lembrança do Ferrão, mas vocês he que

devem responder não sou eu, e por tanto decidão. A respeito do Jozé , sabem o que ha; eu

estou persuadida que não se tem mudado de idea, mas entre tanto se elle quer, posso instar

para huma resposta definitiva, antes de dar de mão à nova proposta. Em fim pensem, mas em

todo o cazo o Caetano deve se mostrar muito penhorado e agradecido, pois realmente a

lembrança he obrigante. Eu amanhã ou depois escrevo ao Caetano. ADeos meu querido Filho,

acceita recados da Thereza, e dá os meus ao Jozé, Manoel, Caetano e João. Abraço-te e

abençoo-te assim como ao Jozé sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 23 de Dezembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração. Amanhã era o dia fixado para a tua partida de

Coimbra se viesses a férias, e muita saudade me faz pensar que este anno estou privada de te

vêr; mas não me arrependo da rezolução que tomei. A epidemia está a acabar, mas ainda não

acabou, e parece que tem guardado a sua força até ao fim pois ainda ha cazos muito graves.

Estando tu ahi agora gozando de bôa saude, era muito imprudente vires a Lisbôa. Para da

pascoa espero tomar a minha desforra, tenho toda a tenção de lhes ir fazer huma vezita a

Coimbra, estou com immenso apetite n'essa jornada. A mana taobem.

Antes d'hontem escrevi ao Caetano, e estonteei-me com o dia dos seus annos, nem

lhe dei os parabens. Depois de mandar a carta he que me lembrou. Dá-lhe as minhas

desculpas e os parabens. A Thereza hade lhe escrever.

Eu ha trez dias que não paro. Antes d'hontem Charneca; achei o mano Fernando

muito abatido, muito triste, muito doente. As manas contudo acharão-no melhor. Elle estava

com a mania de voltar para Lisbôa porque o ar da Charneca não lhe convem, diz elle, e o cazo

he que para o satisfazerem ião hoje todos para Lisbôa. Hontem estive na Ajuda, chegarão-me

mais seis Irmãas de Caridade. Já tenho 22 orphãas e espero que o Collegio vá muito bem. Está

tudo em tanta ordem, tanto arranjo, que faz gosto.

Hoje fui com a Thereza à Luz, preparála parar a festa de Natal. Parece-me que tenho

andado bem mas não me sinto nada cansada, graças a Deos. Amanhã e depois conto estar

socegada em Oeiras. No Domingo ha festa na Capela do Marquez e vem cá as tias passar o

dia. A mana Thereza vai-se na terça feira, e a mana Marianna, logo depois. Nós acho que aqui

estaremos até dia de Reys. Como a caza não he nada fria não sentimos as saudades do fogão e

eu pelo contrário, receio-o para teu Pay.

ADeos meu rico Filho. Dá recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da

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

Izabel



Oeiras 24 de Dezembro de 1857

Meu querido Filho do Coração. Por esquecimento não foi hontem a carta para a tia

Beire que agora remetto.

Abraço te e abençoo te assim como o Jozé sendo d'ambos May e maior amiga.

Izabel



Oeiras 28 de Dezembro de 1857

Meu querido Filho do meu Coração.

Hontem é que era o meu dia de escrever, mas espero que não ficassem com cuidado

por eu o não fazer, pois realmente não tive tempo, ainda que não foi por estar por fora todo o

dia, como às vezes me acontece. Era domingo, tivemos grande festa em caza do Marquez de

Pombal (isto é festa de Igreja) depois vierão cá minhas Irmãas e os filhos todos, e não tive

hum momento de meu. Cá fallamos nos estudantes de Coimbra, e lamentamos a sua auzencia,

tanto mais que segundo o Jozé me diz na sua carta de 24, taobem elle poderia ter vindo a

ferias. Não ha remedio senão têr paciencia. Taobem não são grandes os divertimentos que ha

em Lisbôa; e só o Theatro e segundo todos dizem o de São Carlos é muito menos bom do que

o anno passado. A Tedeschi dizem que se não pode comparar com nenhuma das bôas

primeiras damas que aqui temos tido ultimamente. A dansarina é que é muito bôa. Os

Marquezes de Fronteira já fizerão a sua aparição no Theatro, dizem-me que forão hontem pela

primeira vez, é signal que desapareceo a epidemia. A nossa Thereza foi hoje para Lisbôa.

D'aqui ainda se não mexeo ninguem. Francisco Correa, e o tio Francisco dizem que vem aqui

ficar huns dias em caza do Marquez de Pombal. Acho que vem consultar com Maria

Francisca se podem ou não voltar parar a Capital. Acho que a mais medroza é a Tichi. Tem-

lhe feito muito mal a vizinhança Pombal, pois ella o anno passado quando foi da Cholera não

achava com quem dezabafar, quem lhe achasse razão nos seus sustos, e então era obrigada a

disfarçar. Agora está sempre a batalhar no mesmo com as primas, que lhe achão em tudo

muita razão, e por tanto o pavor chegou ao seu auge, e faz d'elle gala, que é o peior. Hoje são

os annos de Antonio de Vilhena, não tenho remedio senão lá ir, o que bem me custa. Está cá

muita gente, todos os Atalaias, a Condessa de Vimiozo, as Vilhenas, o Maximo, os Almeidas,

em fim são dezasseis hospedes. Monsenhor está de saude e sempre perguntando muito por

voces. Agora recebo a tua cartinha de 26 que agradeço estimando que estejão todos bons.

Recados ao Jozé, Caetano, e Manoel. Acceita os da mana. ADeos meu rico Filho, abraço te

assim como a teu Irmão, sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel
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