
Oeiras 8 d’Outubro de 1854

Meu querido José do meu Coração.

Que gosto que tive com a tua cartinha de Leiria, parecia que criava alma nova vendo

lettra tua, e tendo notícias tuas da jornada., pois além das saudades, estava com muito cuidado

como medo que te cansasses muito, e que a chuva te fizesse mal. Agora sei que chegastes bem

a Leiria, tendo já dois dias de viagem, que não estavas cansado, que não tinhas sido caçoado;

parece me que não estavas em low spirits , e isto anima me a mim taobem. Muito e muito te

agradeço a tua carta; dá o trabalho que tivestes por bem empregado, pelo gosto que me deu.

Eu a dizer a verdade contava com ella, mas não me atrevia a dizê-lo para não me achar

enganada. Depois d’amanhã saberei da tua chegada a Coimbra. A tia Marianna he que me

trouxe a tua carta, estava cá antes do meio dia coitada, apezar da chuva e máo tempo, que nos

impedio de podermos passear tanto como no dia em que cá estiverão os Pontes; mas assim

mesmo andamos nas quintas. A tia Marianna taobem trouxe os teus retratos e o do Antonio.

Este está hum pouco preto, e muito casmurro, os teus estão melhores. Estiverão em cima da

meza, fingindo que nos fazião companhia.

Teu Pay voltou hontem para Oeiras, e trouxe a portaria para te poderes matricular,

que remette hoje, mas antes da matricula tens tu os exames. Naturalmente começa amanhã

este teu trabalho, tomara o já passado, e saber o que tu rezolves a fazer. Segue a tua inclinação

e matricula-te em Philozophia se quizeres, mas não por obediencia, pois eu o que dezejo, he o

que mais te convem, e como parece que ainda não exigirão o Grego para o anno, não ha a

mesma urgencia de te matriculares já.

Daí o teu recado à Tichi a respeito do Caetano; que receo fique com a lingua em

bocados se succeder cahir, ou mesmo tropeçar o cavalo. Estou o vendo, e acho que te servio

de distracção na viagem. Vejo que admirastes a Batalha, mesmo vendo-a debaixo de chuva. À

volta hasde podela vêr com mais vagar e melhor tempo, espero eu.

Acceita recados da mana, e dá os meus e d’ella ao Antonio. A Ama Francisca fez

hontem a operação e ficou muito aliviada, coitada. ADeos meu rico Filho. Abraço te a ti e a

teu irmão com a maior ternura e saudade, torno a agradecer a tua cartinha e abençoo te como

May e maior amiga.
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Izabel

Recados ao Caetano.

Minerva, Esperto, a Egoa o Cavallo e os Canarios estão todos de saude. Remetto as

ultimas golas.



Oeiras 15 d’Outubro de 1854

Meus queridos Filhos do meu Coração. Antes d’hontem depois de ter escripto à

pressa dizendo lhes que tinha recebido a carta do Antonio de nove, chegou o boleeiro da mana

Marianna trazendo-me a do Jozé de oito, que era a que me faltava, e que como veem, me

chegou demorada. Hontem fui a Lisbôa e achei nos Mariannos a outra carta do Jozé de dez de

que muito gostei, pois traz-me já a noticia de têr feito o seu exame de instrucção primaria, e

de se têr sahido bem d’elle. He o primeiro, e por isso sempre mette algum medo, posto que

não seja difficil. Em quanto ao Latim, vejo que o padre Simões não te achou ainda prompto

mas não te afflijas com isso meu querido Jozé, pois tens muito tempo para te apromptar até

Junho do anno que vem, e como tu não tens ainda idade para entrar para a Universidade não

he nada de estranhar que te não matricules ainda. De mais a mais seguindo o curso de

Philozophia, acho que são estudos mais fortes, e que he bom que tenhas mais tempo para te

preparares para elles, e mais idade para dar conta do trabalho. Eu tinha me lizongeado que

podesse fazer exame de Latim, porque assim m’o tinha assegurado o Santos, mas acho que

esses senhores em Coimbra são hum pouco como o João Félix Pereira, sem se passar pelas

suas mãos, não gostão de dar os rapazes por promptos. Agora o cazo he que possas ter hum

bom mestre de Latim, e acabar de pressa com isso para poderes estudar a Logica e Rhetorica.

Em quanto à Mathematica, acho bom que tomes taobem já hum mestre e que continues com

esse estudo, ao mesmo tempo do que o Latim. Como não és perguiçozo estou certa que apezar

de não entrar para a Universidade não vais perder o teu tempo, e como sempre havias de ir

para Coimbra, não me arrependo nada de te têr mandado este anno. Até me lizongeo que te

faça bem à saude e te fortefique a mudança d’ar. Por tudo isto vês que aprovo que te não

arriscasses a levar hum R.

Agora teu Pay, ficou zangado, pretende que he por que não souberão levar bem as

couzas etc.. Bem sabes o seu genio. Já com o Antonio foi o mesmo. Mas isto passa-lhe.

Tomara que algum de vocês lhe escrevesse, e espero que hoje tenha alguma carta.

Pelo que me contas, vejo que entrastes a famoza Ponte muito bem accompanhado, e

que escapastes às caçoadas, eu confesso que tinha ainda mais medo do cansasso e do máo

tempo da jornada, do que das taes brincadeiras, mas tu parece-me que tinhas teu receio

d’ellas, e muito estimo que não tivesses que passar por ellas. Supponho que vestirias a batina

para o exame de francez e que faras taobem o de inglez, pois he bom ficar d’ahi livre. Vejo
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que gostastes muito da Batalha; espero a tua descripção que promettes à mana, que te manda

muitos recados assim como ao Antonio. Ella muitas saudades tem tido de vocês, e eu não

menos de certo. Dei todos os recados que mandas, e as criadas e criados todos perguntão

sempre por ti e te fazem os seus cumprimentos. Hontem fui a Lisbôa para ir ao nojo de

Thomaz de Mello que morreo antes d’hontem, coitado. O Papa não foi porque tem estado

muito attacado da respiração, coitado, e a mana taobem teve hum pequeno incommodo de

estomago, mas passou-lhe de todo. Agora teu Pay ainda não está bom. Fui à Annunciada vêr a

Ama, que faz horror, porque como dezenchou está com a pele e osso, como huma cara de

dezenterrada, mas contente coitada, dizendo que está muito melhor, que come muito bem, que

já se pode deitar, e que em as pernas dezinchando de todo que de certo pode andar. Coitada

faz dô.

Hontem chegou paquette mas ainda não tive cartas de meu Pay; veremos se diz

alguma couza a respeito da sua vinda. Não temos ainda os Debates, por isso os não mando,

mas ainda se não pode dar por certa a noticia da tomada de Sebastopol. Só o que he pozitivo

he a batalha ganha pelos aliados.

Estou muito obrigada ao O'Neill pelas festas que fez ao Jozé, e espero que seja seu

amigo e o proteja e aconselhe.

Não me dizem quem tinha razão a respeito do tamanho do quarto do Antonio, se elle

ou o Caetano. Vejo que o Antonio se tem occupado muito do Jozé, nunca duvidei d’isso, pois

sei que he seu amigo, e espero que continuem a selo hum do outro, pois não há melhores

amigos do que os Irmãos. ADeos meus ricos Filhos. As Tias Ponte e Asseca, e todos os

primos e primas lhes mandão recados. O Nhonho perguntou me hontem muito por vocês, e

disse-me que o Jozé fazia muita falta para guiar a carroaginha no dia 15 que são os annos da

Izabelinha, e que espera lá têr todos os Pontes e Ferrões a jantar. Eu naturalmente não vou,

porque quero que a mana aproveite este bom tempo para os banhos. Recados ao Caetano.

Achastes a cama de ferro em Coimbra, ou ainda não. E em quanto a roupas e prata e talheres,

como deixou o Joaquim isso? Abrio se o chão com esse homem, nunca mais soube d’elle.

Ouvi que a mulher taobem tinha tido hum filho, mas não sei se he verdade. ADeos. Abraço os

e abençoo os como May e maior amiga.

Izabel
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7 horas da noite.

Agora recebemos a carta do Antonio de onze e sabemos que o Jozé fez bem o seu

exame de francez, pelo que fico bem contente.



Oeiras 18 d’Outubro de 1854

Meu muito querido Filho do meu Coração. Tive hontem o gosto de receber duas

cartas tuas de 14 huma para mim, e outra para a mana; e antes d’hontem recebi outra do dia

12. Por agora não tenho senão a gabar a tua exactidão, e se tu visses o gosto que eu tenho com

as tuas cartas, de certo davas por muito bem empregado o tempo que empregavas em me

escrever. Estimo as tuas cartas em primeiro lugar porque he huma prova que te lembras de

mim, e como eu sempre sempre penso em ti, confesso que gosto de vêr que tu taobem pensas

em mim. Depois gosto de vêr que te lembras de todos, que por todos perguntas, porque he

huma prova que és amoravel; taobem todos se obrigão muito com a tua lembrança, e todos te

mandão recados, os tios, tias, primos e primas. A tia Ponte já está bôa das dores na cara; a tia

Marianna, sempre rouca; mas não está peior; os mais estão todos bons, e quando escrever para

Matheus darei os teus recados. O Avô não fixa ainda a época da sua volta para Portugal; está

com immensa perguiça de deixar Paris, coitado; e eu, como elle se tem lá dado muito bem de

saude, tenho medo de instar muito para que volte, com medo que estranhe o vir para cá. Ao

mesmo tempo faz-me afflicção pensar que meu Pay, na sua idade, está ali só e izolado, sem

têr ninguem a quem doa. Veremos a que se rezolve. Elle falla em vender os seus cavalos,

signal he que tem tenção de voltar. Eu tenho-lhe aconselhado com tudo a que traga ou cavalos

ou egoas, mas alguma couza que o puxe, pois aqui não he facil achar parelhas de hum

momento para outro. Tenho razão, não achas? O teu cavalo está de saude; o Caetano tem

sahido n’elle e está outra vez com mais juizo; mas não se pode procurar vender em quanto não

voltarmos para Lisbôa. Então veremos.

O Costa ainda não deu signal de si em quanto às tuas mezadas, mas se o não der

quando voltarmos para Lisbôa mando lhe pedir o teu dinheiro (dizendo lhe que o percizo),

para te não deixar atrazar mais do que estás. Em indo à Annunciada mandarei as taes calças

em que me fallas. A Ama Francisca vai muito melhor; diz o Silva que tem sette folgos, e que

se não fosse a lezão do coração, ainda se punha bôa. Teu Pay está melhor mas ainda não bom.

Elle tem andado no ar por cauza da prorrogação da licença do Cau, porque o Rodrigo mandou

lhe hum officio do Governador Civil de Portalegre exigindo que lhe mandassem quanto antes

o Secretario, em consequencia de se achar muito doente e de não poder só com o trabalho, e o

Rodrigo dizia que era necessário que o Cau partisse quanto antes. Ora como elle já tinha pago

na secretaria pela prolongação da licença, e além disso não quer partir, teu Pay tem andado

sem saber como arranjar o negocio. Foi hontem a Lisbôa e hoje voltou. Hontem foi de
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carroagem e por isso não fui eu e a mana à soirée do Conde das Alcaçovas, mas não me

importou. Antes d’hontem fomos às Figueiras, a Tichi tinha ido a cavalo, com a Leonor de

Vilhena e o Antonio Maria, Amália e Thereza no carro, lá jantar. À noite forão os Pombaes da

carroagem a bois, nós, as Azuraras, e a Canto. Nada se fez, senão palrar. À volta he que foi

bonito. A Tichi com o seu genio de nunca saber às quantas anda, tinha mandado o burro

embora, mas o Papa que tem andado muito constipado realmente tinha querido fexar a

calèche, e aqui se acha a Tichi sem saber como hade vir. A tia Pombal já vinha com mais trez

na carroagem, não a podia trazer; eu queria que o Papa viesse com a tia Pombal, (que de certo

o trazia bem abafadinho), e então podiamos vir quatro e mesmo cinco na calèche, mas o Papa

não estava de pachorra de vir a bois; por fim a Tichi veio no carro, no lugar da Thereza de

Vilhena; que veio com a Viscondessa d’Azurara até Paço d’Arcos, e de lá para cá vierão trez

no carro, o pobre D. Antonio guiando a cavalo ao lado, pois nenhuma das senhoras podia

mesmo pegar nas redeas.

O Papá foi convidado para testemunha nas escripturas do José Figueira; acho que

estimou, pois bem sabes que elle sempre gosta de assistir a essas funções. Hontem passou

aqui a noite Antonio Vicente; fez-me lembrar o Rozado, pois fallou toda a noite nas suas

campanhas, na guerra Peninsular; veio Albuera à balha etc. O Papa já se sabe contou as suas

anecdotas, e estiverão ambos tão entertidos que o gamão ficou armado toda a noite, sem

nenhum d’elles principiar a deitar os dados. Vejo que a Condessa de Tavarede deve têr

chegado a Lisbôa, visto ter passado por Coimbra há tantos dias. Pode-se gabar que brilhou na

sua negociação.

Remetto ao Antonio a Imprensa em que vem o offício do St. Arnaud e a carta do

Duque de Saldanha, que a meu vêr nada prova, pois diz muita couza, invoca a sua honra, mas

não negando o facto do rapto, confirma o, e então se se queria furtar a menina está visto que

era para alguem. Talvez elle Duque o não soubesse, mas o filho a não ser babáo de todo, está

visto que sabia da couza, e era melhor que o Pay o não nomeasse na sua carta, pois o seu

nome tira força às asserções do Duque; ao menos a meu vêr. Cada dia estou mais na minha

que he a acção mais immoral e mais …

(carta incompleta)

Izabel



Oeiras le 29 octobre 1854

Mon cher enfant, j’ai reçu hier ta lettre  de 26 qui m’a fait le plus grand plaisir et qui

m’a prouvé que tu aime bien ta mère et que tu taches toujours de lui plaire. Pour te prouver

aussi combien je t’en sais gré je te réponds de suite. Ta lettre n’était pas mal du tout il n’y

avait pas une seule faute d’orthographe, et les phrases n’étaient pas mal tournés mais on ne dit

pas nous sommes allé quand l’action a déjà eu lieu, on dit nous avons été. Tu n’emploies aussi

le mot pamphlets dans un sens qu’il n’a pas. Pamphlet veut dire satire ; ce que tu veux dire

c’est un ouvrage publié en livraisons, et il voudrait mieux dire simplement les livres ou

l’ouvrage. J’ai lut ta lettre pour Santos, elle était bien, excepté que tu écris V. Snrª et il faut

écrire V. S.a pour distinguer senhora de senhoria mais je la lui enverrai cependant. Il demeure

R das Escoals Gerais, Nº 3.

Ton Père dit qu’il ne peut pas t’écrire régulièrement, ni a ton frère, tant qu’il est ici ;

qu’il lui faut être à Annunciada, qu’alors il vous donnera toutes les nouvelles. Je compte aller

à Lisbonne après demain, et j’arrangerais les choses qui tu me demandes pour te les envoyer.

Ta selle et tes anciens harnais de ta petite jument étaient ici, parce qu’Antoine s’en est servi

pour venir de Lisbonne lorsque vous êtes partis, mais je les ai fait garder de suite, Caetano les

a rapportés à Lisbonne, et ils y son déjà gardées.

Ton cheval va très bien, il est redevenu bien doux. J’ai renvoyé Joseph, il a laissé les

chevaux tout seuls dernièrement, j’étais sur le point de me coucher, j’entends du bruit dans

l’écurie, j’appelle ; personne ; je fais lever Jean, il frappe ; rien ; je l’envois pour la ville à la

recherche de Joseph ; impossible de le trouver. Enfin on force la porte, et on trouve que ton

cheval avait cassé la corde qui le tenait et qu’il se promenait dans l’écurie (qui était dans

l’obscurité la plus complète) dormant et recevant des coups de pied. Imagine toi ce qui aurait

pu arriver. Enfin arrive Joseph lorsque j’étais encore dans la rue, je le gronde comme tu peux

penser, et le lendemain j’ai dit à Caetano, qu’il faut chercher un autre garçon d’écurie, mais

pour le moment on n’en a pas trouvé qui convienne. Joseph maintenant est très fâché de ce

qui arrive, mais il continue à jouer, et alors il n’y a pas d’espoir qu’il devienne plus soigneux,

au contraire il deviendra plus négligent tous les jours.

Je n’ai rien su du sacristain d’Estrella, cela ne m’étonne pas, car je ne suis pas

retournée dans cette Eglise. Adieu mon enfant. Thérèse t’écrit. Tes tantes, tes oncles, les

Pombaes, tes cousins et cousines t’envoyent bien des recados. Je te prie de me rappeler au
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souvenir de Caetano et de remercier O’Neill pour moi de toute l’amabilité qu’il a pour toi.

Monsenhor est allé hier dans la calèche avec ton Père, il en était ravi. Adieu je suis sure que tu

seras très fâché d’apprendre la mort de la pauvre Maria Francisca. Je t’embrasse et te bénis de

toute mon aime comme ta mère et meilleure amie.

Isabelle



Oeiras 5 de Novembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração.

Tens sido d’huma exactidão em me escreveres, que me dá o maior gosto, pois tomo o

como huma prova da tua amizade, e da tua lembrança de mim. Hontem recebi a tua cartinha

de 2 incluindo outras para teu Pay, Irmãa e Tia, que todas entreguei. A mana escreve-te, agora

o Papa diz que só o fará de Lisbôa para onde voltamos depois de amanhã, e não sabia eu o que

havia de acontecer com os annos da tia Pombal, senão já me tinha ido embora. Ao princípio o

Marquez disse que ficava em caza; depois entrou a recear que viesse muita gente jantar, e

mandou dizer, que ião a Lisbôa pela manhã mas que recebião à noite. Finalmente adoece o

Sebastião, e o Marquez manda dizer que em consequencia d’isto não fica em caza. Hoje além

de tudo está a tia Pombal doente, não sei com que; acho que estafa de duas noites perdidas,

mas lá estão-se preparando para têr gente, porque diz a Tichi que apezar do que o Marquez

mandou dizer sempre hade vir muita gente. Acho até grossaria ir-se a caza de huma pessoa

que diz que não recebe; mas estes senhores lá se entendem. A minha pena he não me têr já ido

embora, porque evitava a estafadeira de ir dois dias a fio para Lisbôa e de voltar do Theatro

hontem às duas horas. He verdade que dei por bem empregado para ouvir a Alboni, que he

huma cantora como ainda cá se não ouvio. Tem huma belissima voz de contralto, huma

execução maravilhoza, e muito gosto. Não he grande actriz mas na Cenerentola não foi mal.

He gorda mas com bôa figura, e a cara he mesmo bonita e muito expressiva. O publico estava

hum pouco frio, mas por fim enthuziasmou se com razão, aplaudio-a muito, fez lhe repetir a

ultima Aria, e à sahida todos dizião; nunca aqui se ouvio cantar assim. Parece impossivel

como a não aplaudirão muito no primeiro dia; mas foi toleima, implicarão com a Cenerentola,

porque dizem que Rossini he velho. Deixá-lo sêr; eu acho linda a sua muzica. O baile taobem

he muito bonito; há duas dansarinas novas bôas, e o St. Léon dansa optimamente. Elle he o

compozitor do baile, e como não queria fazer dansar as pessimas dansarinas que aqui achou,

imaginou de as fazer figurar sentadas. Tem graça, não achas? A Alboni dizem que vai cantar a

Favorita. Veremos que tal vai. Vocês he que me lembrão muito, e com pena que a não possão

ouvir. Mas taobem lá tem o seu Theatro Academico, que sempre he melhor do que nada. Que

tal reprezentão este anno? Vejo que o Abel tem a condescendencia de te acompanhar nos teus

passeios, e o mano Antonio nunca sahe contigo? O Caetano taobem está sempre mettido em

caza? Em quanto ao que me contas do Castilho, acho te muita razão nas tuas reflexões, e

huma vergonha que não houvesse dezembarasso para lhe responder como elle merecia. Não
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era de certo cazo para juntar o Conselho dos Decanos (assim he que se escreve), mas na nossa

terra gosta-se muito de inventar petas, e pouca gente tem dezembarasso para dizer as

verdades.

Para a chegada do Avô não temos preparativos senão o de arranjar os seus quartos,

mas illuminações etc., não pensamos n’ellas, porque elle não gosta de espalhafatos. O que

mandou dizer he que sentia não encontrar em Lisbôa os Estudantes de Coimbra.

Não sei o nome da filha e da mulher do Rozado, mas verei se indago. ADeos meu

rico Filho. Abraço te e abençoo te assim como ao Antonio, sendo

Tua May e maior amiga.

Izabel

Não esperem carta minha senão a dez pois eu só a oito torno a escrever-lhes.

Recados da mana.



Lisbôa 14 de Novembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a tua cartinha de 12 de que muito

gostei pois entras em algumas explicações, que me provão que tu continuas a querer provar-

me que não tens segredos de mim. Refiro-me ao que me dizes a respeito de teres mandado

perguntar ao Manoel Ponte, e não a mim, a morada de hum rapaz a quem querias escrever.

Faço-te bastante justiça e tenho bastante confiança em ti para ter logo adivinhado qual era o

motivo, por isso não estranhei a tua pergunta, mas isso não impede que eu gostasse muito da

tua explicação, assim como gosto que perguntes por todos, e por tudo porque he prova que de

tudo te lembras. Os criados e criadas, muito agradecem a tua lembrança, e te fazem os seus

cumprimentos. O Antonio tem tido muito cuidado em limpar o teu quarto e as tuas couzas,

parece-me bom homem, e por agora he bom criado. O selim bordado está guardado com as

duas sellas, e nada do que deixastes no quarto tem servido. Os pombos estão ainda no sitio em

que os deixastes, dois cazaes estão com ovos, e o outro tinha dois borraxinhos que se comerão

no domingo porque hum tinha o bico aleijado e não podia comer. As galinhas estão na caza

das talhas, estão muito mal, e não poem nada. A Ama Anna ainda não apareceo; a tua outra

ama está bôa, e eu lhe mandarei e os teus recados.

Vejo que começas-tes a Logica, teu Pay teve hontem huma carta do Dr. Paes que lhe

dizia que achava preferível que tu fosses a caza do filho, e eu não acho n’isso nenhum

inconveniente acho mesmo melhor pois estudando com mais trez rapazes he provavel que a

lição seja mais cumprida, e sempre se estabelece huma certa e emulação. Em quanto ao

segredo a respeito do mestre de Latim podes estar descansado por mim, e mesmo teu Pay por

agora não se tem deixado descahir, e então espero que continue a guardalo. Sinto muito o

incomodo do O'Neill e muito dezejo não seja nada de cuidado, assim como o do Filho do Dr.

Gomes. Aqui estamos todos muito constipados, mas não he couza de cuidado. Estranhamos a

vinda para Lisbôa e sobre tudo os corredores, pois ainda que os quartos sejão quentes,

realmente a passagem he fria. Tive agora huma carta de meu Pay que me diz que

provavelmente não vem no paquette de 17. Veremos. Elle já tinha encomendado os taes livros

sobre historia natural. O Cyprianno anda com effeito influido com as obras, mas coitado,

acho-o muito tristonho; a Gertrudes faz-lhe muita falta, coitadinha. Tive carta do mano Pedro

de 30 de Outubro, parece impossivel a brevidade. Elle estava outra vez hum pouco

incomodado, e com cuidado na Crimea. He natural, visto estar hoje Russo. Os aliados tinhão

tomado alguns fortes, e supoem se que Sebastopol a estas horas terá cahido em seu poder.
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Seria bem bom que isto acabasse a guerra, mas não he provavel, a não sêr que morra o

Imperador, pois em quanto elle viver, teima como hum homem a quem nunca ninguem foi à

mão, e que até agora não achou obstaculo à sua vontade.

O Jardim acho que se abaixou em responder ao Castilho pois hum pantana assim

deixa se gritar como se faz nos cavalinhos ao palhaço; e só de vez em quando se lhe dá

chicotada, para lhe fazer sentir que se não deve esquecer do que he. Ouvi que o tinhão

mandado sahir, e terão feito muito bem.

O Duque de Saldanha está peior, tem outro tumor. Agora dizem que vai a França.

ADeos meu rico Filho. Dize ao Antonio que recebi a sua carta, que não mostrei a ninguem,

nem disse ter recebido, por cauza do fim, pois acho melhor não fazer bulha com huma asneira,

que não tem fundamento senão a tolice e atrevimento do rapaz, porque os ditos em que elle se

funda não os acredito; entre tanto, tomo as minhas providencias, e não tenho deixado ir a

mana aos Inglezinhos à Missa sem mim. Quem conhece a Thereza, e a vida que faz, não dá

credito a esses boatos; em todo o cazo vocês a quem lhe fallar em alguma couza, digão que

não ha nada; em escrevendo ao Antonio fallarei mais sobre isto; mas he couza que hade cahir

por si. ADeos meu rico Filho muitos recados ao Antonio. Estimo muito que elle ande contigo

a passeio. ADeos. Acceita recados da mana. Abraço os e abençoo a ambos como May e maior

amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 22 de Novembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua cartinha do dia 19, e hoje a

mana recebeo a do Antonio de 20, por ambas tenho a certeza de estarem bons, o que muito

estimo; mas muito me tenho lembrado de vocês; com o frio que tem feito, e com receio que tu

tenhas alguma constipação. Recomendo te que ponhas os teus abafos, camiza e seroilas de

malha, não esperes para o fazer que principie o defluxo; esse clima he mais frio do que

Lisbôa, portanto he percizo têr cautela. Aqui tivemos trez ou quatro dias da chuva, depois

levantou o tempo, e desde antes d’hontem que faz muito frio. Os nossos quartos, cá em cima

são bastante agazalhados, mas as passagens são frias. Com tudo estamos por agora boas,

graças a Deos e à mana mesmo tem passado o defluxo. Hoje fomonos confessar para ganhar o

Jubileo; recomendo te que o faças taobem, eu não sei até quando elle dura em Coimbra, e por

isso não te digo que o faças já, mas digo-te que penses em o fazer. O Jubileo he para pedir a

Deos que nos livre da Cholera, que acabe a guerra, e que illustre o Papa e os Bispos na

decizão que querem tomar. Aqui tem concorrido immensa gente às Igrejas, tanto como na

Quaresma, mesmo muitos homens, e a dizer a verdade quando se pensa no modo milagrozo

por que temos escapado à Cholera, não admira, que todos se unão a dar graças a Deos por tão

grande benefício. Deos nos livre taobem da guerra. Para isso he bom ser pequeno, e estar fora

de mão. No cerco de Sebastopol muita gente tem morrido, os Inglezes sobre tudo têm soffrido

muito. Os Russos taobem tem perdido muita gente, mas isso não se sabe tanto. Como teu Pay

manda as gazetas por ellas verão o que há. O paquette chegou hontem e não trouxe meu Pay.

Eu, a dizer a verdade não contava com elle. Tivemos carta, que nos dizem que naturalmente

vem no paquette de 27. Os quartos estão promptos, cama feita etc., a tia Ponte taobem já vai

estando arranjada. O que he de quezilia he a quarentena; mas felizmente he de poucos dias, e

se ella nos livra da Cholera, he muito bem empregada.

A carta do Antonio hoje torna a fallar nas ferias, veremos se com effeito as ha de

hum mez. Eu estimo tornalo a vêr, coitado; e tenho muita pena que tu não o possas

accompanhar, mas isso não he possivel, porque tu tens muito que fazer até Julho, e não podias

perder agora hum mez. O mano Antonio diz que tu estudas muito e eu estou certa d’isso

porque te conheço o genio. Dize me se achas a Logica muito difficil. O Collingridge e Mr.

Richmond sempre perguntão por ti. Eu conto mandar ao primeiro humas caixas de doce (que

vou mandar comprar) e dizer-lhe que he da tua parte. Se tivesses tempo de lhe escrever duas
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regras, elle havia de gostar e eu taobem. He realmente muito bom homem, e eu sou-lhe

obrigada, até mesmo pelas lições que dá à Thereza; e pelas quaes não quer acceitar nada.

O Nhonho agradece muito os teus recados, e manda t’os taobem. elle agora vem

quazi todos os domingos para caza dos Ferrões, e diverte-se lá muito com os pequenos, saltão,

dansão, fazem xaradas figuradas, em fim gozão à sua vontade do dia feriado. O João parece-

me que taobem dá lições com o Santos, e Mr. Bichon. O Antonio Ponte taobem ainda não

veio, mas todos os paquettes se espera.

Dizem que hontem foi a primeira vezita dos Atalaias à Annica Palmella, e que o

cazamento he a 15 de Janeiro. Eu ainda não tive parte. Os Pombaes vierão antes d’hontem a

Lisbôa para irem ao Theatro ouvir a Alboni, mas o Miraglia estava doente e não pôde cantar

nem antes d’hontem nem hontem, de maneira que vierão de balde. Eu não os vi, mas teu Pay

esteve lá com elles. Estão na mesma incerteza em quanto à caza; a tia Pombal acho que não

quer ir para a tal da Rua Formoza que o Marquez queria, e por tanto não sei o que farão. Ella

he que teve a culpa de não virem o anno passado, pois não queria caza nenhuma, a todas

achava inconvenientes, e perfeito não há nada neste mundo. Os pequenos estão bem. Quem

tem andado incommodado he o tio Nuno; tem tido huma dôr no lado. A Tichi, diz que he do

frio do sitio; quer que elle se mude, ralha da caza etc. não sei o que fará. O tio Francisco

mandou-lhe agora dar trez soberanos mas coitado, ali nada basta.

Perguntas-me o que teve o tio Pedro. Teve outra vez febre; he enflamação na fistula

que tem aberta; mas estava hum pouco melhor pelas ultimas noticias. De Matheus temos

agora melhores novas, o tio Fernando vai-se restabelecendo, e os outros estão todos sem

novidades.

A Maria Ignacia Almeirim acho que sempre caza; mas dizem que he pessimo

cazamento. Entre tanto ella quer, e quer muito, suppoem se que só para sahir de caza. Faz

afflição huma filha não gostar dos Pays. Graças a Deos que não heide passar por semelhante

desgosto. ADeos recados ao Antonio. Acceitem os ambos da mana e a bênção que lhes manda

esta sua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 26 de Novembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de 23, na qual ainda

me não fallas em teres recebido o caixote que te mandei, por tanto supponho que ainda não

tinha chegado, e já me parece que havia tempo d’isso. Mas os Almocreves são terriveis, levão

carissimo, e gastão immenso tempo. Quando tivermos estradas hade sêr bem bom.

Perguntas me se o Jéié tem cá vindo; muito poucas vezes, e depois que vim de Oeiras

parece que de todo não veio cá. Elle diz que lhe fazia muitas saudades tuas, e coitado, como

se não diverte muito tem perguiça de cá vir; mas hoje he domingo; e espero o, assim como a

Thereza, os Pays, e a mana Marianna. Hontem fui jantar à Boa Morte, taobem pela primeira

vez depois que vim. Fez huma admiração, jantar n’aquella caza, sem fazer eu as honras da

meza. O tio Ponte tem o seu quarto cheio como hum ovo. Nem eu sei como elle acomodava

tantos livros no antigo, pois de certo não era maior, mas o que me parece he que incaixou

taobem o cartorio, o cazo he que está todo cheio à roda de prateleiras com livros; livros em

cima das cadeiras, e parece muito mais pequeno do que era. A salla taobem está arranjada de

outro modo, e fazem pouzo mesmo no meio, de fronte da chaminé; mas não tem hum lume de

assar bois, como nós tínhamos, senão não podião ali parar. Ainda não vi os Ferrões depois que

chegamos; acho que o João poucos passeios tem dado com o primo, porque este tem muito

que fazer com a tal cauza do rapto, que dizem elle vai deffender, e tanto mal faz; o cazo he

que o tio Saldanha o está sempre a mandar chamar, segundo diz teu Pay; mas por agora não

tem aparecido nada a publico; e eu estou vendo que elles tem seu medo de mexer na Igrejinha,

porque pode esmagar alguem. Antes d’hontem tive huma carta da Condessa d’Atalaia dando

me parte do ajuste de cazamento do Duarte; fui hontem dar-lhe os parabens, e achei sua graça

a ter parte da Condessa, antes de a têr da Annica Palmella, que ainda não disse nada a

ninguem da famillia. Depois fui às Figueiras, achei a noiva muito menos bonita, e tem humas

maneiras pouco distinguées. Ella estava do seu lado, e a Condessa do outro. Não jantão nem

almoção juntos, em fim acho que tem sido para os Condes da Figueira huma pirula, que lhes

custa a ingulir.

A Maria Eugénia não tem comentado o cazamento da prima, ao menos diante de

mim; mas he provavel que ache que está tão habilitada como ella a atar esse nó; com tudo por

agora não se falla em noivo. O Manoel Almeirim hade estar ainda mais galante aos meus

olhos depois que tem a prenda de fumar. Muito gosto me destes com a tua declaração a esse
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respeito. O tempo te mostrará que he bom para tudo não têr esse vicio. Ganha a tua saude, e a

tua bolça, e desvia te de más companhias.

Muito estimo que te tenhas adiantado na Logica; estou certa que hasde dar conta de

ti, e bôa conta. O que me contas a respeito do Inglez, taobem estimei muito; he optimo para ti,

mas ensina taobem a grammatica, faz analysar, pois acho que taobem he util para ambos.

ADeos meu rico Filho. Mr. Richmond está bom, e te manda recados, mas o Collingridge está

de cama com reumatismo na cabeça. Tem soffrido muito coitada. ADeos recados ao Antonio

a ambos abençoo e abraço como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 30 de Novembro de 1854

Meu querido Filho do Coração. Hoje recebi a tua cartinha de 28, e por ella  sei que

tinha chegado o caixote, que foi bem de vagar. Não andando sempre de batina, parece-me que

deves necessitar algum fato de inverno, e como lá ha alfaiates, manda fazer o que fôr percizo,

e depois dize me para mandar pagar. Taobem me lembra que queiras huma coisa para pôr os

pez como aquella que o Antonio dize me se te faz conta para t’a mandar, pois Coimbra he

muito mais frio do que Lisbôa  e sendo o primeiro inverno que tu lá passas, he  necessario têr

toda a cautella. Aqui está ha dois dias o tempo muito frio, pois está enevoado, não rompe o

sol, e parece que vai cahir neve; se fosse no Norte cahia de certo com este tempo assim, mas

aqui he nevoeiro, e cahe só humidade. Estou hoje muito atrapalhada da minha vida, pois fui

hontem à noitinha convidada para o cazamento da Marianna d’Almeida que he hoje às trez

horas e eu não podendo saber isto, porque nada me tinham mandado dizer, tinha arranjado

para hoje a sessão da Direcção da Associação que deve sêr  todos os mezes para se

aprezentarem as contas, de maneira que me acho preza sem saber a que horas poderei sahir.

Mandei pedir às Palmellas que viessem cedo, mas hade lhes custar a serem exactas. A dizer a

verdade acho muito grosseiro da Francisca Coutinho e da Marianna avizarem me para

madrinha à ultima hora. Mesmo custa mais a arranjar prezente, pois não há tempo para

escolher. Eu acho que lhe dou hum anel, que fui hontem à noite buscar a caza do Pinto; trouxe

taobem  hum  cestinho de prata lindo, mas acho que a Marianna gosta mais de couzas de pôr.

Eu nem sei aonde he o cazamento nem nada pois a carta da Francisca não o diz, supponho que

será em São Mamede. Vão para o Campo Grande, mas acho que só até ao Natal, e que depois

vem para Lisbôa. Há quem diga que se vão estabelecer em Coimbra.

Supponho que amanhã chegará o paquette, e que meu Pay virá n’elle. Logo que elle

chegue o mando dizer para Coimbra. ADeos meu querido Filho. Recados ao mano Antonio e

aceitem ambos a bênção que lhe manda do Coração esta sua May e maior amiga.

Izabel

O Jéié não tem respondido por descuido e não por nenhuma outra couza. Todos os

dias me diz que te escreve amanhã e anda com a tua carta na algibeira. Hontem fallei ao
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Santos que me perguntou muito por ti, e diz que muito sentio que não fizesses cá exame, e

que se houvessem cá caminhos de ferro, ia a Coimbra para argumentar com o teu examinador.

O Collingridge esteve muito doente com huma especie de attaque de sangue à cabeça, mas vai

melhor. Em o vendo heide dar-lhe os teus recados, e a Mr. Richmond.

Temos carroça mas ainda nos não serve, porque contava com o cavalo de teu Pay, e

elle  não tem querido que elle saia. Os outros não se podem pôr aquelle serviço, porque eu

percizo sempre de carroagem. De maneira que não haverá remedio senão vêr se se vendem os

burros, e se se compra alguma orça velha para a carroça.



Lisbôa 4 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Tenho estado nos ares desde o dia primeiro

deste mez à espera do paquette, e já com algum cuidado, confesso, quando hontem de tarde

estando nos Mariannos soubemos que elle estava entrando. Tivemos em todo o cazo, hum

grande alivio, e principiamos a mandar a toda a parte a ver e sabiamos se meu Pay vinha ou

não; finalmente às dez horas da noite tivermos a certeza que o Vapor por ter entrado muito

tarde não tinha tido communicação nenhuma com terra. Vim para caza com tenção de me

levantar ao romper do dia; com effeito assim fiz; às sette e meia eu e a Thereza estavamos nos

Mariannos, onde nada se sabia ainda, mas pouco depois voltava hum barqueiro, que tínhamos

mandado a bordo de madrugada, dizendo que meu Pay não vinha. Imagina que

disappontment. Voltei logo para caza, e sem tenção de me mexer, pois estava estafada da

inquietação d’estes dias. Ainda não recebi as cartas de meu Pay. Veremos o que diz. Esteja

elle bom, e tenho paciencia para mais huns dias da demora.

N'este meio tempo, em que o esperavamos, tivemos hum epizodio menos mao. Antes

d’hontem fui chamada à pressa para ir aos Mariannos porque o Nhonho estava muito doente.

Fui logo, e achei o pequeno já rodeado de sirurgiões (mas quero dizer-te primeiro que tudo,

que já está bom) a por-lhe ventozas, bixas, causticos, e o pequeno sem dar acordo. Parecia têr

tido hum attaque de cabeça; estava a brincar depois de almoço, muito alegre, e de repente,

entrou a fazer contorções, cahio, poz-se-lhe a boca à banda, perdeo o uzo das pernas, a vista, e

entrou a gritar que morria, a acudirão, deitarão-no, e então perdeo os sentidos; quando os

sirurgiões chegarão, e lhe principiarão a fazer aquelles tormentos todos, o pequeno entrou a

têr convulsões ao principio com intervalos, e depois seguidas humas às outras, julgamos que

morria; mas tanto o Barral como o Gomes julgarão logo que era hum attaque epileptico, e

tiverão esperança de o salvar. Depois de cinco horas, o pequeno passou pelo somno,

socegarão as convulsões, e quando tornou a si, estava com a sua cabeça perfeita. O que

cauzou isto tudo ninguem sabe; nem se pode atribuir a nada, mas eu estou persuadido que foi

alguma couza de estomago. O cazo he que não repita. Elle agora está muito bem, esperto,

dando conta de tudo quanto sentio, mas ainda na cama porque ainda tem causticos nas pernas,

e está soffrendo dos remedios que lhe fizerão. Imagina a afflição da caza! Toda a gente

parecia douda. O pequeno quando tornou a si, esteve muito ratão, pedindo a todos que

rezassem por elle, dizendo muitas finezas à May e a todas nós. Perguntou logo por ti, e

mandou te recados, dizendo que havias de têr pena de o saber doente. Ao Horta, disse-lhe que
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elle sempre era hum amigo verdadeiro; em fim nem eu posso contar todas as couzas que disse.

Deos permitta que não tenha mais nada, por elle, e pela pobre May. Eu hontem não te escrevi,

porque ainda estive todo o dia nos Mariannos, e entre tratar do doente, receber vezitas, e

responder a escriptos não tive tempo para nada; mas como já tenho passado dois dias sem

escrever, espero que não tenhão tido cuidado.

Recebi hontem a tua carta de dois, (digo esta manhã) estimo que estejas bom assim

como o Antonio, e que tomes todas as cautellas para te não constipar. Fio-me na tua

prudencia, e espero que Deos te livre de todo e qualquer incommodo, e a mim da afflição de

te saber doente. Em quanto às ferias, parece-me que he mais prudente não contar com ellas.

Todas as tuas observações a respeito do cavalo andar na carroça acho as muito justas,

e por têr medo que elle se estrompasse, he que o não tenho feito servir, tanto mais que a agoa

está mais barata. O teu cavalo he que he possivel que se venda por vinte cinco moedas, veio

hum homem perguntar se se vendia, disse o Caetano que sim, e por quanto; elle ficou de

voltar mas ainda não veio. A egoazinha não faço tenção de a vender, tem servido para algum

recado, pois taobem sem fazer nada, tenho medo que rebente.

He verdade que ainda não sei nada de Alcobaça; tenho tido muito descuido em

escrever. A tia Julia agora tem varicella; nunca vi nada assim, sempre tem alguma couza. O

tio Fernando está bom e os pequenos.

Hontem tive parte do cazamento da Annica Palmella. A Marianna d’Almeida dizem

que vem para caza da tia Bahia, porque mesmo o Visconde he que quer. ADeos meu rico

Filho. Abraço o Antonio de quem recebi huma carta antes d’hontem ao momento de ir para os

Mariannos, e por isso lhe não respondi. A ambos abençoo como May e maior amiga.

Izabel

A Thereza escreve. Acceita recados de todos. A Ji e Maria das Dores ficarão

penhoradissimas da tua lembrança.



Lisbôa 13 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do Coração.

Muito me tenho lembrado de ti, e com muitas saudades e muita falta me fazes, no

meio do gosto de vêr meu Pay, e o Antonio. Antes d’hontem à noite soubemos que tinha

entrado o paquette e que vinha meu Pay, e hontem pela manhã metemonos todas n’hum bote,

fomos à falla a bordo vimos meu Pay, que está muito bom, quazi nada mudado, só hum pouco

mais magro, depois fomos ao Lazaretho e estivemos lá até às quatro horas porque eu

suppunha que o vapor de Villa Nova, só chegava à noitinha; mas não foi assim, quando

cheguei a caza tive o gosto de vêr o Antonio que tinha feito huma bôa jornada, e que achei

muito bom. Teu Pay tinha o ido esperar a Villa Nova.

Meu Pay tinha querido que nós tomassemos camarote, para ir hontem mesmo ouvir a

Alboni, com effeito fomos, e o Antonio ouvio logo tudo quanto se dá de melhor no Theatro.

Ali soubemos que se levantavão as quarentenas, e por tanto o Conde da Ponte foi pela manhã

buscar meu Pay, e nós estivemos à sua espera na Alfandega. Quando dezembarcou meteo-se

n’huma carroagem comigo e com as manas, foi às Necessidades, e agora deixou-nos na Boa

Morte para ir fazer algumas vezitas e vir jantar aqui.

Eu aproveito por tanto para te escrever, ainda que seja pouco, porque he tarde, e eu

estou com muita dôr de cabeça; acho que do levante d’estes dias.

O Avô perguntou muito por ti, e todos sentem que tu cá não estejas, mas ninguem

mais do que eu, pois morro por ti meu rico Filho, e fazes me sempre muita falta.

O Costa deu-me hontem noticias tuas que me fizerão o maior gosto, e que me provão

que tu não te esqueces das minhas recomendações e me dás as maiores provas de seres

realmente meu amigo. ADeos meu rico Filho. Acceita recados do Avô, dos manos e de todos

os tios e primos.

Mr. Collingridge está livre de perigo. Estou certa que esta noticia te faz gosto.

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

Izabel



Lisbôa 16 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Pela tua carta de 14 recebida hoje, vejo que não

recebestes a minha escripta na Boa Morte no dia 13, e só a da Tichi, pela qual soubestes da

chegada do Avô e do mano Antonio. Tenho pena, porque não quizera que tu nem hum

instante podesses pensar que eu me esquecia de ti. O cazo he que eu estava com huma grande

enxaqueca, e fiz hum esforço para te escrever; mandei deitar a carta na caixa ainda muito a

horas, e não posso perceber porque a não recebestes. Ao menos não ficastes com cuidado e

sempre tivestes noticias de cá. Estimo muito que o frio te não tenha feito mal, sei que tens

muita roupa na cama, e recomendo-te que a não tires quando for o Antonio. Será bom

comprar outros dois cobertores. O Caetano que se saiba quanto custão, para eu mandar o

dinheiro. O Antonio chegou aqui alguma couza constipado, e tem toce, de maneira que eu já

hontem o fui fallar ao Dr. Gomes que receitou leite de burra. Já o tomou hoje; veremos se lhe

faz bem, senão metto-o na cama por huns dias. Elle não toma cuidado nenhum quando se

veste e se despe e por isso se constipa tão facilmente.

Hontem veio cá jantar o Avô, a tia e o tio Ponte, Manuel e Thereza, tia Marianna,

mano Nuno, Francisco d’Almeida, Luiz Carlos, e Horta. O Papa, que como tu sabes, gosta

muito de espalhafatos, tinha feito pôr ao sol todas as suas preciozidades: servio a louça

melhor, estava no aparador toda a prata e casquinha; tinha o gaz todo acezo, e em cima da

meza os dois candélabres de bronze dourado, e no aparador os escuros. A meza estava bonita.

Os criados de farda tinhão os fardalhões. Na meza da sala havia o candélabre grande, e depois

de jantar vierão todos os outros. À noite vierão os Condes de Sobral, Maria Eugenia a

Marqueza de Ficalho, e o Anselmo Braamcamp, que tinha vindo desgarrado, isto he lembrou-

se o Papa de o convidar para fazer a partida ao Avô, mas elle não quiz jogar. Contavamos

com todos os Alvas, e com a tia Linhares, mas tinhão sido convidados para hum concerto no

Paço e não poderão vir. O Avô fallou muito em ti, fez-te huma saude, e manda-to dizer, assim

como que tem muita pena que tu cá não estejas. Quem eu tive pena que não aparecesse foi o

Rozado, pois a sua entrevista com o Avô havia de sêr divertida.

Teu Pay estava contentissimo olhando para os candélabres, e revendo-se na caza.

Não tenho visto Mr. Richmond estes dias, por isso não sei se recebeo a tua carta; mas he

provavel que sim, e que não tardasse em te responder. Mr. Collingridge vai muito bem, Deos
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queira que não abuze das suas forças como da outra vez, pois elle o que teve foi huma

recahida. Coitado, ainda bem que escapou.

Antes d’hontem fui à tal soirée a caza do Conde das Alcaçovas. Achei sensabor, pois

estava pouca gente para huma salla tão grande como elles tem, e estava muito frio. Além

d'isso parecia haver pouca vontade de dansar. Os Atalaias que ordinariamente são tão

dansantes, quazi que se não mexerão. O Duarte está muito mais serio, e parece-me que muito

cheio da sua dignidade de noivo. Estavão Azuraras e Thereza de Vilhena, a Marqueza de

Pombal, D. Antonio de Vilhena, Pombeiros, Fernando Redondo, Bernardo Soure, Ribeiras,

Maria Rita da Camara, e nós da famillia. Esquecia me os Fronteiras. O Conde das Alcaçovas

está agora posto nas nuvens por toda a familia de Pombal; elle he muito polido, isso he

verdade.

ADeos meu rico Filho. Bem creio que tivesses pena da morte da Ama, coitada. Darei

recados à tua quando a vir, ella não tem apparecido. Acceita recados da mana, Avô, tios, tias

etc. de todos, dá os meus ao Caetano. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 18 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Tive hontem noticias tuas por huma carta que

escreveste à Tichi, e hoje esperava eu outra para mim, mas não chegou. Com tudo não tenho

cuidado, porque sei que não costumas escrever aos sabbados. Hontem, domingo, tive algumas

vezitas pela amanhã, entre outras a da Irmãa de Frei Joaquim, que acho que he bôa pessoa,

mas huma secante, coitada, que esteve cá horas; teu Pay a gritar-lhe (porque agora tem a

mania de julgar que todos são surdos), a perguntar-lhe quando nos dava uma soirée, a mulher

a dizer que estava prompta que marcasse elle o dia, que o seu gosto era festejar o dia de São

Gonsalo, mas como o Antonio já cá não estava para esse tempo, que pozessemos nós o dia

que quizessemos. Eu já se sabe, calada; e teu Pay marcou o de quinta feira de maneira que

temos essa estopadinha em vista para esta semana; e para Janeiro o tal dia de São Gonsalo.

Frei Joaquim terá certamente alguma couza em vista, para renovar assim hum conhecimento

que estava esquecido ha tantos annos. Hum empenho para o Conde da Ponte já elle pedio,

mas estou persuadida que não pára aqui.

Hontem à noite estive no Paço com teu Pay e o mano Antonio. Não estava muita

gente, mas eu não me sequei. ElRey Regente muito conversador; o filho seguindo o, e

fazendo deligencia para dizer alguma couza às senhoras, mas ainda bastante acanhado.

Quando fui para as Necessidades deixei a mana na Boa Morte com a tia Ponte.

Hoje temos huma soiréezinha em caza do Marquez de Fronteira, mas acho que muito

rezumida. Aconteceo o que eu suppunha, que em vindo meu Pay principiavamos a andar

n’huma roda viva. Elle gosta que nós vamos aonde elle vai, e nós gostamos de estar com elle.

A minha pena he não estar já na Boa Morte; mas nunca ha gosto completo.

Quem chegou taobem foi a Maria Rita e José de Lancastre estão no Lazaretho. A

Viscondessa d’Asseca está contentissima, coitada. A mana vio hontem Mr. Richmond que lhe

disse que tinha gostado muito da tua carta, e não te tinha ainda respondido por não saber

aonde havia de dirigir a sua resposta, mas como a mana lhe disse a tua morada, contava

escrever-te hoje. Mr. Collingridge vai muito bem.

O Manoel Ponte diz que te respondeo o outro dia, ao menos tinha a carta começada.

Elle ali está em caza , estudando com o Santos, e com Mr. Bichou. Por agora não se falla em o

tio Ponte ir para Roma, e eu estou vendo que por fim não vai, que lhe dão aqui alguma outra

couza, mas não vejo o que. Elle no fundo acho que não lhe importaria nada sêr antes
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empregado em Portugal, mas o cazo he dár-lhe alguma couza que o faça viver, pois elle por

agora não tem nada da sua caza, graças ao bom arranjo do Pay. Não há vicio peior do que o

jogo, he aquelle que mais faz esquecer os bons principios e sentimentos honestos. Hum

homem que estremeceria de pensar que havia de tirar hum alfinete que fosse a outra pessoa,

toma o vicio do jogador, e faz-se logo caloteiro, mentiroso, ladrão mesmo se isso lhe he

percizo para ter dinheiro. Não pára diante de couza nenhuma quando se trata de alcançar os

meios de satisfazer aquella paixão, todos os sentimentos e obrigações mais sagradas

esquecem. Eu confesso que não posso com jogadores; e em sabendo que alguem o he, ainda

que saiba que essa pessoa tem algumas outras qualidades bôas, inspira-me hum tal desprezo,

uma tal repugnancia, que não posso nem vela, e estou certa que se se não emenda, hade cahir

em todos os vicios mais baixos e mais aviltantes.

Muitas graças dou a Deos por têr permittido que nem tu nem o Antonio tenhão queda

nenhuma para cartas, e estou certa que assim se hãode conservar sempre, e que quantos mais

jogadores virem, mais repugnarão a seguir os seus máos exemplos. ADeos meu rico Filho.

Acceita recados da mana, do Antonio, dos tios e tias, primos e primas e do Avô, e acceita hum

abraço que te manda com a sua bênção a tua May e maior amiga.

Izabel

Esteve cá hontem a tua Ama e manda te muitos recados. Ella está bôa.



Lisbôa 20 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de 17 incluindo huma

para o Avô, que hontem mesmo entreguei, e de que elle gostou muito, obrigando-se muito

com a tua lembrança, e disse-me que hoje te respondia. Elle sempre falla muito em ti, e

hontem indo todos jantar aos Mariannos, lá bebeu à tua saude, assim como todos os mais.

Estavamos a jantar, os Condes da Ponte, os dois Primos Manoel e Thereza, a Antonio de

Saldanha, Jozé Correa, a mulher, eu, o Papa, mano Antonio e mana Thereza, o Horta e hum

Espanholinho recem chegado, cunhado do Ortega, irmão e filho de humas senhoras que a tia

Marianna conheceo muito em Madrid. À noite vierão as pequenas Sabugaes, as Therezas

tocarão e polkarão, o Avô he quem pôs em trem valsando comigo, e ambos ainda nos não

esquecermos dos nossos tempos, mas eu entonteço, e acho que me canso mais do que elle.

Isto prova te que Avô está muito alegre, e com effeito acho que goza muito de se vêr festejado

e rodeado por filhos e nettos.

Antes d’hontem fomos ao Marquez de Fronteira, estava pouca gente, e só se jogou e

conversou; a Thereza tocou que de cor aquilo que sabia, e a Maria Mascarenhas por muzica,

mas muito sensabormente. Teu Pay e o Antonio não forão, quizerão antes ir ao Theatro

francez, e hontem depois do jantar taobem vierão a São Carlos ouvir a Alboni na Anna

Bolena, que dizem ir magnificamente.

Amanhã temos a tal estopada em caza do Frei Joaquim; a Irmãa tem andado a

convidar muita gente, e diz que não vão senão fidalgos; a famillia de teu Pay está toda

convidada, e ella encarregou-me de levar as minhas Irmãas e o Avô, mas de certo não vão,

pois eu no seu cazo taobem não ia (parece que ao cheiro de bolos), a huma caza de huma

pessoa que se não conhece. Depois de amanhã contarei como se passou.

Tenho huma das Egoas doente, parece que com huma indigestão, eu acho que foi do

frio que pilhou na noite em que fomos ao Paço. Hoje está melhor, mas assim mesmo, não

pode ainda sahir. Faz-me incommodo, mas conheço que não tenho razão de queixa, pois

poucas vezes tenho as bestas doentes. O cavalo da carroça vai servindo bem. O Bento he que

não gostou muito de tal historia de ir buscar agoa, e tive que lhe levantar o ordenado. Quem se

veio hontem despedir he a criada da roupa. Disse-me que estava contente com a caza, mas que

ia para outra em que tinha menos trabalho e ganhava mais. Alguma couza me aborrece,

porque me servia bem.
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Recebi a tua confidencial, e aprovo tudo quanto tu dizes; mesmo antes de a receber

fazia tenção de procurar desviar a pessoa de quem fallas dos projectos que tinha, e que espero

não realize, pois dizer e fazer são duas couzas muito differentes, e no momento de executar os

planos aparecem difficuldades grandes, vai-se addiando a couza, e por fim passa o tempo.

Em quanto a estudares todo o dia, eu já sabia pelo Antonio que o fazias, e a dizer a

verdade não me espantou nada, pois conheço o teu genio e sei que gostas de dar bôa conta de

ti.

Mr. Richmond não ficou horrorizado com a tua carta, pelo contrario disse que não

estava má. O que estranhou foi a lettra. Elle a estas horas de certo te tem respondido. O estylo

da carta para o Avô, não estava nada máo, e a Excelencia muito a propozito. Sei que fostes

aos cavalinhos com hum tal Menezes, o Caetano he que o mandou dizer. O Honoré está muito

gordo, mas com as suíssas e barbas todas brancas. O Avô agora he obrigado a deixar crescer o

bigode, desde 23 que o trazia cortado, e não imagino como elle ficará. Elle quer saber se te

lembras d’elle.

ADeos meu querido Filho. Acceita recados das Tias Tios primos primas criados e

criadas, assim como do Antonio e Thereza, e dá os meus ao Caetano. Acho que já te disse que

tinha chegado a Maria Ritta Correa. Abraço te e abençoo que como

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 23 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Hoje recebi a tua carta de 21, e hontem de tarde

recebeo teu Pay huma de 19 que não sei porque chegou atrazada. Muito sinto saber que estás

soffrendo tanto de frieiras nas mãos; foi couza que nunca me lembra de te vêr, e tenho muito

dô de ti, pois sei que he hum bom tormento. Se não estão arrebentadas podes experimentar

esfregalas com agoa sedativa, pois a mim, aos pés, faz me bem. Dizem que se pegão, por isso

lembra me que o Caetano t’as pegasse. Em fim antes isso do que outra qualquer couza, mas he

incommodo.

Remetto huma carta do Antonio para o Caetano. Teu Irmão muito se divertio antes

d’hontem na tal soirée do padre. Adivinhastes he o mesmo que baptizou o filho do tio Nuno, e

o Caetano naturalmente adivinhou o mais. Eu estou persuadida que elle tem pretenções.

Empenhos já a irmãa, pedio dois; hum para o Conde que o despachou logo, indeferindo-o pois

querião nada menos do que elle demitisse o administrador não sei de donde, para pôr hum

protegido em seu lugar. O segundo empenho foi para a Tichi pedir a hum filho do Barão de

Pernes, não sei o rezultado. Além d’isto, ali ha vistas e segundas tenções, ao menos parece

me, e o tempo o mostrará, se a minha cara séria não parar tudo no principio, como espero.

Seja o que fôr, o Antonio e toda a gente que foi à tal soirée divertio-se muito; eu taobem por

fim não me sequei, mas sahi de lá a huma hora, e teu Pay Irmão e Tichi ficarão até depois das

trez. O Antonio acarretou o Horta que cá tinha vindo jantar, e o Barruncho. Estavão Pancas

todas e todos. Figueiras, Penamacores, Fonte Novas tudo, Maria Xavier, Condessa de São

Lourenço, Azuraras, vários homens que não conheço, Condessa de Tavarede e Conde de

Saldanha. A caza tem muitos quartos mas quartos pequenos, e estava muito apertão na salla,

de maneira que custou a arranjar as contradanças, mas a dona da caza (que he velha e gorda),

animou tudo, dansou todas, experimentou a Polka, o Fandango, em fim deo-se ao disfruto, e

houve hum bocado em que foi tal a gritaria, que eu tive medo que ella desconfiasse e o Irmão.

O marido he quazi cego.

A tia Maria Joanna dansou toda a noite, teu Pay taobem. A velha quando veio o chá,

chegou-se à Viscondessa d’Azurara, pegou em quando bolos poude com as duas mãos cheias,

e deitou-lhos no colo, dizendo; he melhor tirar por huma vez. E eu nunca vi nada assim. Ella

estava douda de gosto dizendo: todos são senhores Fidalgos. A mim disse-me "os Senhores

Condes aprezentarão dois cavalheiros, de certo são Fidalgos". Deixei a na doce illuzão. O
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Manoel Luiz sirurgião chamou ella hum senhor Fidalgo que veio com os Senhores de

Arroyos. O cazo he que ella animou tudo, e todos rirão e se divertirão. Amanhã he Missa do

Galo em caza do Marquez de Vianna estamos convidados, mas eu acho que não vou, porque

não gosto de deixar a Thereza só, coitada; e para ella ha huma noitada muito grande, tendo

que fazer outra a 26 pois são os annos da Duqueza de Saldanha e a Condessa de Tavarede dá

huma soirée.

Perguntas me se o Avô está em Penção em caza da tia Ponte, certamente que está,

almoça e janta lá, e paga bem, pois dá hum soberano por dia, mas isto não o digas. O que he,

he que nós todos vamos lá jantar quando queremos, sem cumprimento nunca o faziamos, mas

não gostavamos de ir muitos no mesmo dia, e agora vamos todos quando nos lembra. O Avô

gosta muito de ficar à noite em caza, e que nós lá vamos. Hontem estive eu lá, e a Thereza;

esta tocou quazi toda a noite porque o Avô gosta de a ouvir. Hoje acho que vamos ao Theatro,

ouvir a Alboni.

A Nini cá recebeo a tua carta. Ella hontem comprou huma pendula para o seu quarto,

que era couza de que tinha muito apetite. ADeos meu rico Filho. Acceita recados do Avô,

tios, tias, primos, primas, mano e mana, e dos criados e criadas. Monsenhor está doente, não

tem cá vindo. ADeos abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel

Tenho me descuidado da bolça mas vou fazela agora.



Lisbôa 29 de Dezembro de 1854

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de 26 e por ella sobre

o modo porque tinhas passado os dias de festa e a immensidade de vezitas que tinhas feito.

Foi fortuna não achares em caza todos os ratões, pois os taes cumprimentos obrigados são

muito secantes. Eu ainda quazi que não tenho dado as bôas festas, não sei como se tem

passado estes dias, mas tenho sempre tido tanto que fazer que não me tem ficado tempo para

as vezitas. He verdade que como a carroagem tem tido bastante que fazer à noite, acarretando

a famillia, não tenho querido sahir de manhã n'ella. Hontem fui jantar à Boa Morte, e passei lá

a noite com a Thereza. O Avô agora não está gostando de sahir depois de jantar, e como tem

feito muito frio, e nem em todas as cazas ha cheminé, tem preguiça de se atirar de ao pé da

sua, o cazo he que quazi sempre fica em caza, e nós sempre que pudemos vamos para lá. A

mana Marianna não estava, porque tinha ido jantar com o Jozé Correa que festejou hontem a

chegada da Irmãa e de Jozé de Lancastre. O Antonio foi aos Cavalinhos a hum benefício que

lá fez o caréca (o que sigurava nos cavalos). Estava muita gente conhecida, mas aquillo he

muito frio neste tempo, e o Antonio diz elle mesmo que está farto de cavalinhos. Quem lá o

acarretou foi D. Francisco d’Almeida que aqui jantou com o Conde de Saldanha, e depois

vierão tomar chá. Este está cada vez mais apagado, coitado; e tão atadinho; faz dô. De mais a

mais cheirando a tabaco e a fumo, he noivo de apetite! Parece-me que está destinado a ficar

chuchando no dedo.

Estamos chegados ao fim do anno, parece impossivel como o tempo passa. Parece-

me que foi ainda hontem que eu estive doente, que tu chegavas do Collegio com muito frio

coitado, a perguntar me como eu estava. Esta carta chega te no ultimo dia do anno 54, e quero

que te diga da minha parte que não me lembro de me teres dado durante todo elle o mais

pequeno desgosto, que te abençoo do fundo do coração, e peço a Deos permitta que o que

entra te traga muita felicidade. Eu espero que sim, pois Deos sempre ajuda aquelles que se

esforção por cumprir com os seus deveres. Espero que para Julho possas fazer todos os teus

exames, e que eu tenha o gosto de abraçar depois de teres vencido todos esses barrancos. O

Antonio taobem tem bastante que fazer d’aqui até aos actos; pois hum mez a fio de ferias, no

meio do tempo de maior estudo, não he indifferente. Elle diz que lhe está a custar a voltar

para Coimbra, e não admira, mas não há remedio. Espero que não hajão mais concursos este

anno, e que os guardem para as ferias. He bem rediculo o que me contas dos rapazes se terem

posto mal com Maria Ignez e de terem deixado de ir a sua caza por cauza do Luiz de
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Carvalho. Este a meu vêr he que se conduzio muito mal com a Irmãa; mas não me admira,

porque n’aquella famillia há pouco juizo. Será bem feito que a sobrinha por fim não queira

cazar com elle. ADeos meu querido Filho. Acceita recados do Avô, tios tias, primos e primas,

criados, criadas, e da mana e Antonio. A Bébé Ponte está optima, e muito crescida. He muito

ratona.

Não sei se te disse que o João Ferrão está de cazaca, mas fizerão lhe huma cazaca

muito mal feita, e está muito ratão, de mais a mais não tinha ainda chapeo, e outro dia foi de

cazaca e bonet. ADeos meu querido Filho Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel
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