
Oeiras 2 de Janeiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Se a mana não tivesse tido hontem huma carta do Caetano do dia 30 em que lhe dizia

que estavão todos bons, estaria com o maior cuidado, pois desde o dia 26 que não vejo lettra

sua. Agora não são as aulas, nem os estudos que os impede de escrever, mas sim hum certo

peccado que vocês lhes custa a vencer. Estamos no anno novo. Nosso Senhor nos conceda

n'elle todas as fortunas. Eu passei o dia de anno bom só em caza com a mana, e muito me

lembrei de vocês. Dezejei ir à Boa Viagem, mas como seu Pay ia ao beija mão com o tio

Francisco, não se pôde isso arranjar, e fiquei aqui sozinha. Isso não me importou por mim,

mas sim pela Thereza, coitada. É verdade que estando ambas com dôr de cabeça não

poderiamos têr gozado da sahida. Pois estamos bôas. Eu já fui à Ajuda. Lá esteve de manhã o

Abel filho; foi vêr o Collegio, e dizem-me as Irmãas que pareceo gostar.

Já temos 56 pequenas. Eu tinha tenção que ir depois de amanhã para Lisbôa mas

demoro-me até ao dia 13 por cauza das festas em acção de graças que são a 10, 11 e 12.

Tem havido as suas disputas por causa das taes festas. Antonio de Vilhena que fez o

programa, quer festa de Igreja, arraial, bodo, procissão, foguettes e luminarias. Os outros

querião só festa, Te Deum, e o mais em esmolas, ou aos pobres ou ao Collegio das Irmãas de

Caridade; D. Antonio ralhou, gaguejou, e como foi elle que teve a ideia da festa, leva o seu

programa à vante. Eu em luminarias já declarei que não gastava; no mais não me metto.

ADeos meus ricos Filhos. Escrevão-me pois estou bem sensabor de não têr cartas ha

tanto tempo. Acceita recados da mana e dêem os meus ao Caetano e Manoel. Abraço-te assim

como ao Jozé sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel



Meu querido Filho do Coração. Hontem recebi a carta do Jozé de 3 e do Caetano de 4

do corrente, e por ellas sei que estão todos bons, o que muito estimo, assim como saber que

passarão as ferias tão santamente, pois considero d'esse modo o tempo que empregarão em

fazer as suas dissertações. Teria vontade de lêr a tua. Muito estimo que te resolvesses a fazela tu

mesmo. Huma vez que se impoem a obrigação d'esse trabalho, he signal que he util fazelo. Se se

faz fazer por outra pessoa não se prehenche o mesmo fim. Como não ha nada que eu deteste

mais do que a impostura e fingimento, confesso que me revolta a idea de apprezentar como

proprio o trabalho feito por outros, e acho que os Lentes deverião tomar medidas para que isso

nunca acontecesse. Entre tanto acho que o Jozé faz muito bem de ajudar os seus

companheiros, e melhor ainda de guardar segredo d'isso. Esses companheiros he que me

parece que são hum ranxo da preguiçozos.

Estimo muito por elle e pela mana que o Manoel taobem fizesse a sua dissertação, e

muito estimarei se a prophecia do Jozé se realizar.

Hoje acabarão as ferias, e amanhã continuão vocês com os seus trabalhos até à

Pascoa. Eu muita vontade tenho de lhes ir fazer huma vezita, e podes estar socegado que

mandarei para essa occazião fazer algum traste novo, para que a minha toilette te não

envergonhe, mas lá muitos arrebiques não esperes, e por isso começa a dizer que agora he

moda em Lisbôa andar muito simplesmente vestida etc. etc. Não achas que o luxo he hum

grande mal? Entre tanto sabe que fui o outro dia a Lisbôa comprar huma capa nova para mim,

outra para a mana; que ella tem vestidos novos de inverno, e chapeo novo, bem bonito, e

gavado por quem intende, mas sem a profuzão de rendas e de flores que agora se poem n'essas

tampinhas que dizem cobrir as cabeças das senhoras. O cazo he que no Chiado a sua toilette

foi admirada por M.me O'Sullivan e Miss Rodgers. Eu por agora estou de luto por tanto só

tenho capa nova; mas se os meus negocios se arranjarem, estou decidida a dar quazi todos os

meus trastes velhos, pois até eu já estou secada d'elles. Deos queira que eu não tenha hum luto

grande muito brevemente. O mano Fernando está n'hum tal estado, que o que me hade admirar

he que rezista muito tempo. Assim não se pode viver. Ou melhora, ou então tem algum attaque

formal. Eu não posso tirar d'elle o pensamento, faz-me hum dô e huma afflição; e a mulher, e as

crianças. Elle agora o seu gosto he estar connosco, diz a Julia que he a unica
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couza que o distrahe hum bocado, de maneira que estou dezejando muito voltar para Lisbôa;

vou no dia 13 por cauza das festas de 10 e 11.

A mana Marianna vai hoje. D. Antonio de Vilhena está furiozo por todos não darem

tanto quanto elle tinha imaginado que darião, e diz que a festa se hade fazer. Quer arraial,

muzica com a qual gasta 30 moedas, segundo diz teu Pay, e não sei que mais. Asneiras, mas

tudo d'elle he assim. A historia da Tichi está fria, e acho que acabará sem que o Caetano lhe

dê huma de mão, o homem retira-se. Coitado he mais hum. Ella antes d'hontem ia quebrando o

nariz foi a correr para entrar no seu quarto, a luz estava cá em baixo, e ella corria sem levar as

mãos a diante de si, o cazo he que batteo com o nariz na porta. Doeo-lhe muito coitada, e

hontem estava com muita imaginação. O tio Francisco cá está, por fim vai directamente para a

sua caza nova. Elle está gordissimo, e já não falla na sua saude, mas sim no seu negocio, na

injustiça que lhe fizerão; não se consola com a perda do lugar de Madrid. Coitado, eu tenho

dô, e tomara que o mandassem para a Belgica. Antonio de Lencastre he mandado para Paris, e

taobem está dezesperado, não quêr; enfim isto he hum paiz unico, todos querem fazer a sua

vontade em cheio, e quando a não fazem queixão-se da injustiça dos homens.

Tu queixas-te da falta de notícias, mas eu não tenho nenhuma a dar-te. Lisbôa vai

revivendo, cessou a epidemia, mas parece que cessando esse assumpto de conversa não se

achou ainda nenhum outro para o substituir, e que não ha em que fallar. Dizem que se vai dar

hum baile de subscripção em beneficio dos orphãos, para pôr a sociedade em animação; mas

não sei se he verdade. ADeos meu rico Filho, recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte.

Acceita os da mana. Abraço te e abençoo te assim como a teu Irmão, sendo d'ambos

May e maior amiga.

Izabel

Recebi a carta do Caetano e as contas.
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Oeiras 11 de Janeiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Pouco posso escrever, mas ainda que seja

pouco, faço-o para que não fiquem com cuidado e saibão que estamos todos bons. Hontem

teve lugar a tão fallada festa, a que assisti, já se sabe, mas logo que acabou o Te Deum vim

para caza, por estar à espera do Luiz, que com effeito chegou apenas eu tinha tirado o chapeo.

Veio com a filha e estivemos de vezita até que viessem os outros figurões, que teu Pay tinha

convidado a jantar. Depois de jantar, fumaça lá em baixo, grande gritaria de teu Pay

(participando nós cá em cima de huma e outra couza), depois de muito tempo vierão todos

para cima, entrarão mais alguns figurões, Klingelhoefer, Rego, (seu cunhado), os Pombaes e

comitiva; entrando Stanisláo, Eugenia Lapa, Condessa da Lapa, seu amavel espozo, em fim

foi huma meia hora de surprezas repetidas para mim, que não esperava ninguem, Pinto

Coelho, hum tal official Valente etc., etc. Armarão se partidas de jogo, tomou-se chá, e depois

foi a Thereza para o piano entreter a sociedade. O tal Sr. Rego ficou muito enthusiasmado

com o seu talento musical, o Luiz muito arrepiado da desafinação do piano, pedindo à

Thereza que não tocasse, porque se compromethia, mas ella, com o seu genio, nem lhe fazião

moça os conselhos do Luiz nem os elogios do Rego; tocou em quanto quizerão.

A soirée durou até à meia noite e meia hora, e hoje às 8 horas da manhã estavamos

eu e a Thereza em caminho para Lisbôa para irmos ouvir as Missas que todos os annos se

dizem por alma das senhoras da Associação e das Soccorridas defuntas. Tivemos huma

pequena practica de Mr. Sepolis, depois fui tomar alguma couza a caza da Marqueza de

Ficalho, e puz me a caminho para Oeiras, para acompanhar a Procissão. Esperei-a à entrada

de Passo d'Arcos, acompanhei a pé até à caza do Beirão e pois à volta até à Igreja assisti ao Te

Deum, vim para caza jantar; acabei de jantar puz me a escrever, e como tenho dado conta da

minha vida e estou estafadinha, acabo abraçando te e abençoando te assim como a teu Irmão e

sendo d'ambos

May e maior amiga.

Izabel
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Recados da mana e dá os meus ao Caetano e Manoel. Agora recebo a carta do Jozé

de 9, em que me diz que destes huma muito bôa lição o que muito estimo.



Lisbôa 18 de Janeiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Muito mal tem estado esta minha

correspondencia para Coimbra este anno, faz me uma quezília, até escrupulo, mas não sei

como tenho arranjado a minha vida estes dias, o cazo he que nada tenho feito senão girar, em

caza e por fora. Agora já he muito tarde para mandar esta carta para o correio, mas vou a

escrevendo e fica feita para amanhã. Em primeiro lugar, estamos todos bons, e vamos

aquecendo, pois nos dois primeiros dias depois de vir de Oeiras, estavamos geladas. Agora já

estão as cazas mais abrigadas, mais habitadas, e mais confortaveis. A Tichi vai enxugando as

suas lagrimas. A sahida do Oeiras, foi mesmo huma scena pathetica; todo o caminho não se

calou, eu estava perdida de rizo.

Que sentimento tão mal empregado, pois o homem acho que nem n'ella pensa. Em

fim a dôr vai calmando, o tempo tudo modefica!! O tio Francisco chegou antes d'hontem e lá

está nos seus quartos, dizem me que contente; suppunha achar hum chiqueiro, e como não

achou, gostou. Os criados he que por aqui andão mais do que eu quereria, mas heide lhe dar

huma voltinha, se Deos quizer. São dois formidaveis mandreões.

Já tenho criado para o lugar do Manoel, he hum homem pela sua figura e elegancia;

foi recomendado pelo criado do Luiz, e teu Pay teve fé por isso. Veremos. Parece-me bom

homem, mas atadinho. O Manoel deixou-nos sem criado, dizendo que não podia faltar ao Sr.

Nascimento e por fim de contas, o tal Nascimento não o tomou, deu-lhe trez soberanos, e

disse-lhe que procurasse sua vida. O homem dizem-me que estava afflicto, e que veio cá a vêr

se eu o tornava a tomar, mas eu a dizer a verdade já tinha outro e não o devia despedir, só para

contentar o Sr. Manoel que me tinha deixado tão sem cerimonia. O moço de cavalariça,

taobem o despeço, pois chicotea muito os cavallos, ralhei com elle himensas vezes, mas como

não toma caminho, despeço. O cozinheiro estou fazendo animo para lhe dar a estocada,

tomara pilha-lo n'alguma; no meio de tudo faz-me dô, dizem-me que hontem fez hum jantar

optimo. Não sei porque eu hontem fui jantar à Boa Morte.

De França, não se sabe detalhe nenhum; hontem houve hum Te Deum de acção de

graças, em São Luiz, por têr escapado o Imperador e da Imperatriz.

Aqui tem estado o Ministerio muito abalado, e o que parece impossivel he que gente

tão insignificante se tenha conservado tanto tempo do poder. Acho que he tudo pelo mesmo

motivo: falta d'homens.
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O novo Patriarcha já cá está; conto ir procuralo hum dia d'estes, e fazer-lhe os meus

cumprimentos. Tu não me destes nunca as informações que te pedi a seu respeito.

Estou com curiozidade de saber qual o tal trabalho que tens tido entre mãos e do qual

esperas bons rezultados, e sobre tudo de saber esses rezultados. Veremos, o tempo m'o dirá.

ADeos. Recados ao Jozé que vejo continua com muito trabalho, coitado. Acceita os da mana e

dá os da minha parte ao Caetano e Manoel. Abraço te e abençoo te assim como a teu Irmão

sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 24 de Janeiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. A Thereza escreveo duas palavras ao Jozé antes

de irmos para a Missa, e eu apenas volto da Igreja ponho a escrever-te, para aproveitar o

tempo e não me acontecer como hontem, que passei o correio em claro. Tomara já têr os taes

Collegios promptos, e poder socegar. Realmente, tanto eu como a mana Marianna e o Conde

da Ponte temos tido muito que fazer. A Marqueza de Fronteira está tão fora de mão, que

pouco nos pode ajudar; o Bandeira lá tem os seus trabalhos de escripturação, de que se

lamenta bastante, e diz que nem por 2 contos de reis os faria, se se tratasse de os pagar a

dinheiro. Em fim em tudo estando montado esqueceremos. Não sei se te disse que o Abel se

tinha offerecido para medico do estabelecimento e já lá tem ido varias vezes. Além dos ao

orphãos, tenho os meus negocios particulares; estão os autos no partidor Cabral, que o Dr.

Abel nos inculcou e por quem responde, mas de quem confesso que não gosto nada, pela

palavra nada. Acha sempre razões contra nós, e não a nosso favor. Por exemplo. O Juiz

mandou dar a terça dos bens em Portugal, e a quarta dos bens em França ao mano Fernando,

porque considerou o Testamento valido e disse que sem maior averiguação não se podia

anular n'aquelle Juizo. Mas meu Pay deixou dez contos de reis em Inglaterra. Este dinheiro

disse eu ao Cabral que devia sêr repartido em cinco quinhões iguaes. Ao principio o tal senhor

pretendia que não. Agora já cedeo n'isto; diz que de acordo com o outro partidor.

Além do dinheiro havia taobem prata em Inglaterra no valor de mais de dois contos

de reis. Digo eu que esta prata taobem deve sêr dividida igualmente mas o Sr. Cabral ainda

não está por isso, porque diz que não consta têr vindo de Inglaterra; posto que conste nos

Autos que estava em caxias lacradas com o sello da Alfândega, e que nós possamos provar

que veio de Londres. Em fim, por estes dois exemplos verás o que he o homem; mas não quiz

descontentar o Abel, e por isso he que o escolhemos. Tomara a tal partilha feita; depois

teremos que começar a acção sobre o Testamento espero que ganharemos, mas em todo o

cazo não nos fica escrupulo, pois pedimos que se cumpra a ultima vontade de meu Pay. A

Julia e o Horta desejão muito que se faça huma compozição, e fallarão à mana Thereza que

ella fallasse ao mano Fernando. A mana a muito custo cedeo; o mano Fernando respondeo

que não queria ceder nem da terça nem da quarta. A mana respondeo que então era melhor

não tratar de nada, e deixar correr as couzas. No dia seguinte escreveo o mano Fernando à

mana huma carta em que repetia o mesmo; mas dizia para que não dissesse que elle se

recusava a compozições, que pedissemos nós em dinheiro o que queriamos, e que nos
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prevenia que o Alvará era inquestionavel, assim como o direito do vinculo a indemnizações, e

que elle sempre havia de recorrer aos tribunaes para fixar a verba d'estas. Eu ardi com a tal

carta, e a mana respondeo que à vista de taes exigencias era inutil tratar de nada. Que a

compozição era util a todos e sobre tudo a elle, pelo seu estado de saude e para sossego da sua

consciencia. Julgamos que ao menos estavamos livres de secas, mas hontem o mano Fernando

disse à mana que dava o dito por não dito, e que o Holtermann tinha plenos poderes para tratar

com o nosso advogado. Nós estamos decedidas a não ceder da terça, e estou certa que nada se

arranja por tanto não queremos de modo algo demorar a partilha. Temos os nossos papeis sem

caza do Bruschy, porque queremos saber a sua opinião sobre o Testamento, antes de começar

a questão. Tenho te dado huma maçada.

Por fim continua o mesmo Ministerio. Dizem que o Aguiar apprezentou a ElRey

collegas tão regeneradores, e com tantas exigencias, que ElRey achou melhor continuar com

estas inofensivas nullidades. O Carlos Bento com tudo, dizem que sahe. ADeos meu querido

Filho. Recados ao Jozé, ao Caetano e Manoel Ponte. A mana já hoje deo noticias suas. Abraço

te e abençoo te assim como ao Jozé sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 31 de Janeiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d'hontem recebi a tua carta de 27 na qual

me dizes o tal segredo que eu tanto interesse tinha em saber. Bem podes suppor que estimei a

noticia que me davas, que tudo quanto são provas do teu adiantamento, da tua applicação, e

do conceito que se faz da tua capacidade, me dá a mim o maior gosto. Depois da opinião do

Bazilio Alberto sobre a tua memoria, não duvido nada da tua admissão como Sócio do

Instituto, e vejo pela tua carta d'hoje que tanto o Francisco Palmella como o Jacyntho são

membros da comissão nomeada para dar o seu parecer sobre o teu trabalho. O que estou he

com muito dezejo de o vêr, e não deixes de me mandar o jornal em que apparecer. Muito

estimo taobem a bôa lição que destes em Direito Comercial, e podes imaginar quanto gosto

terei em te vêr premiado no fim do anno. Tenho dito muitas vezes, a minha ambição para os

meus filhos he illimitada, dezejo que se distingão em tudo, e muito agradeço a Deos as

consolações que elles me têm dado. Sei de certo que Deos recompensará n'este e no outro

mundo o seu bom comportamento e que toda a sua vida terão gosto em se poder dizer a si

mesmo, que nunca derão desgostos a seus Pays. Esta idea hade mesmo dar-lhe a esperança,

mais que a esperança, a certeza, que hão-de têr taobem bons filhos.

Teu Pay teve hoje huma carta do Bazilio Alberto em que te faz muito bôas auzencias,

mas he escripta antes de te têr chamado à ultima lição. O Jozé, vejo que taobem continua com

os seus trabalhos, e com o mesmo bom rezultado. Em quanto ao Manoel Deos queira que o

susto que teve, lhe sirva de emenda, mas achava bom que fosse preterido, pois merecia esse

castigo, e espero que elle fosse eficaz. Com a sua cabecinha, não me fio muito nas suas

promessas e acho mao que elle saiba o pezo que tem os empenhos para com os seus Lentes.

Por tanto o meu voto he que se faça toda a deligencia para que não perca o anno, mas que o

deixem amargar a preterição.

Mandei logo fazer os sapatos para o Jozé, estão promptos na quarta feira, e logo os

mando. Em quanto ao livro que me pede, eu mandei ao Silva saber se tinha alguma obra sobre

Climatologia, mandou-me a obra do Barral sobre o clima da Madeira, e a sua influencia nos

soffrimentos pulmonares (acho que não he de certo isto que o Jozé dezejava), e disse me que

mandaria pedir para Paris alguma obra bôa que trate do assumpto; mas como isto ainda leva

tempo, tomara que o Jozé me indicasse alguma obra que eu possa procurar nos outros

livreiros. Mandarei o chá para o Caetano, e irão taobem huns calções fortes para o Jozé, que
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elle tinha mandado fazer e que pode pôr, sem escrupulo, porque em caza do Affonso não

houverão febres. O mana Fernando está outra vez com a falla hum pouco preza, mas sempre

com a mania de andar pelos Theatros. Eu fui ao beneficio da Charton, que ella cedeo aos

orphãos e que rendeo mais de quinhentos mil reis. Derão o Barbeiro. Não cantarão lá muito

bem, mas taobem não foi muito mal. A Charton he inferior à Castellan mas no mesmo genero.

Ha huma dansarina muito bôa, mas o tal Theatro anima todos. A Ópera custou o anno passado

40 contos, e acho que este anno custará o mesmo; e aos particulares custa a friza 4$500 reis.

Não sei se sabes que o Salvador da Nova cazou com a Salema bonita. Não tem senão

(…) o soldo d'elle, e as esperanças no futuro, mas acho que estão contentissimos. O mano

Nuno está agora mais espairecido, não sei se já te disse que tendo nascido o quinto filho;

baptiza-se hoje; he madrinha a tia Maria Joanna; Padrinho não sei quem. Elle bem sabe o que

faz, mas aos nossos maos olhos parece huma desgraça huma semelhante prole quando os

meios são tão escassos.

Saberás que por fim está despedido o cozinheiro, he hoje o ultimo dia que nos faz de

jantar. Tenho tido meu dô, coitado, ainda que reconheça que peior cozinheiro não se pode sêr.

ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da mana, que já

teve o Annunciação e continua com as suas pinturas. Abraço te e abençoo te como May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 6 de Fevereiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. A carta da Thereza de antes d'hontem deve têr te

dado a triste noticia da morte do pobre mano Fernando, coitadinho muito soffreo, teve huma

agonia compridissima, e no ultimo dia da sua vida, como estava em si, via, ouvia, e não podia

fallar, deve têr soffrido hum terrivel marthyrio. Tivemos a grande consolação de têr Mr.

Richmond ao pé d'elle, e por isso de se têr approveitado hum momento de alivio para se poder

confessar, mas não poude receber Nosso Senhor porque tinha grande difficuldade em engulir.

Soccorros religiozos, rezas; não lhe faltarão, mas não podemos fazer mais nada para o aliviar,

pois o tal Sr. Camara nada lhe deu. Não veio hum unico remedio, só hum caustico na nuca

que a mana Marianna lhe curou. O Camara vinha pela manhã e à noite, mais nada. Diz o

Horta que era amigo de mais do doente para poder servir n'aquellas occaziões. He bôa

amizade; sahio de ao pé do mano Fernando para ir para o baile! Estou persuadida que nada o

salvava mas he hum dever de medico assistir bem, e consola a famillia vêr que se faz

diligencia para aliviar o doente. Mas estar 48 horas ao pé d'hum pobre homem a velo soffrer

sem lhe fazer nada; custa muito. A pobre Julia faz o maior dô. O Jozé está muito sentido, e

muito penetrado do que perdeo. Eu espero que elle se conserve tão bom rapaz como he, e dê

muita consolação à May.

Os nossos negocios estão longe de se concluir; mas quem sabe, talvez a Julia queira

entrar em compozição para têr descanso, mas que dô me faz meu pobre Irmão. Estou o vendo

nos primeiros annos de sua vida, tão forte tão cheio de saude, com seus actos tão nobres tão

elevados e não posso pensar n'elle nestes ultimos tempos. Eu estou convencida que ha muito

que elle não estava bom da cabeça. ADeos, muitos recados ao Jozé, Caetano e Manoel. Não

posso escrever mais. Abraço te assim como ao Jozé sendo d'ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 11 de Fevereiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Hontem não pude escrever, mas espero que não ficassem com cuidado. Tive muita

dôr de cabeça pela manhã, mas foi só huma enxaqueca, à noite estava melhor e até sahi para

caza da Julia, e hoje estou bôa graças a Deos. Agradeço ao Jozé a sua cartinha de 7; o Jozé

Luiz taobem recebeo a que o Jozé lhe escreveo, e acho que logo lhe respondeo. Elle está

muito sentido coitado, e o Pay faz lhe bem falta; tenho medo que se queira fazer homem de

mais, e por outro lado tratalo como creança taobem tem grandes inconvenientes. Deos dê

força à Julia para a sua tarefa. Ella hontem esteve muito incommodada, com hum principio

das suas couzas nervozas, mas felizmente não foi a mais. O que está he de hum abatimento

muito grande. Hoje he o ultimo dia de nojo; amanhã por tanto deveria ella começar a tratar

dos seus negocios, mas não sei se pensará n'isso.

Os tais negocios he huma grande ralação para todos. Tomara que elles quizessem

huma compozição, que tanto lhes convem, pois a Julia não pode começar, ou pelo menos

adiantar, hum Inventario sem acabar o outro, mas não sei o que farão, e nós acho que não

devemos sêr os primeiros a fazer propostas. Esta primeira partilha, está a fazer-se por estes

dias, se não fossem as demoras do partidor Holterman (irmão do Lettrado) já estaria feita, mas

naturalmente appelamos da sentença do Juiz que manda dar a terça a meu Irmão.

No dia mesmo em que elle faleceo, isto he no ultimo dia da sua vida, pois elle

morreo de madrugada, houve aqui huma conferencia de Lettrados a que assistirão teu Pay e o

Conde da Ponte; e todos decedirão que deviamos appelar, e que o Testamento posto que

valido segundo as Leys Francezas, deve ser annulado no que diz respeito à terça por esta sêr

deixada com a condição de a vincular. Pinto Coelho diz mesmo que o Testamento todo deve

sêr anulado; em fim cada cabeça cada sentença; mas todos concordão que a vontade de meu

Pay sendo tão claramente expressa, nós devemos puxar pelos nossos direitos. Eu acho que

fortunas mal adquiridas não trazem a felicidade, e por tanto tomara que elles cedessem da tal

terça embora nós cedessemos taobem de alguma couza por outro lado.

ADeos meu rico Filho. Sinto não te poder dar alguma noticia que te divirta, mas não

posso pensar senão no nosso desgosto. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte. Dize ao
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Caetano que desculpe não têr respondido à sua ultima carta. Acceita recados da mana. Abraço

te e abençoo te assim como a teu Irmão sendo d'ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 16 de Fevereiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de 13 e bem podes

suppor que o que me contas me tem dado que pensar, mas como tu dizes o tempo passa

depressa, veremos o que elle dá de si. Não entro em mais detalhes. Estes dias de ferias sempre

augmentão muito as saudades dos meus filhos. Lembra-me quando vocês erão pequenos que

tempo de brincadeira que era, como andavão influidos com as suas mascaras. Meu Pay

coitado, como gostava de jogar o entrudo, como entendia com as criadas n'estes dias, que

reboliço e que balburdia havia em caza; agora está tudo bem differente, e ha trez annos para

cá bem triste. Antes d'hontem vierão cá jantar as duas tias, e todos os pequenos, que nenhum

divertimento tiverão senão fazer immensa bulha, e pôr rabos leva no criadas da meza, e no da

trazeira, dois sensaborões, que nem repararão hum no outro. O Antonio tinha pedido licença

para ir servir em caza do Marquez de Vianna, que deo, segundo dizem huma magnifica festa.

A Condessa de Farrobo Eugenia, tinha mandado incomendar pelo Telegrapho hum costume

em Paris. Só o despacho Telegraphico custou 18$000 reis. O fato chegou no dia mesmo do

baile, e pagou de direitos dos 40$000 reis. Todos estavão na espectativa do que seria, mas por

fim era hum fato de montar a cavallo do tempo de Luiz XIII (segundo disse o tio Azinhaga),

afogado com hum chapeo de veludo, tudo muito pezado e pouco proprio para baile. O tio

Francisco diz que ella estava desconsoladissima e com razão, que se não tinha divertido nada,

porque de mais a mais havia poucos costumes. A maior parte das senhoras estavão empoadas;

dizem que a Duqueza de Saldanha estava bem; e a mulher de Francisco d'Almeida taobem.

Faltava muita gente conhecida, mas apezar d'isso havia muita gente. Estavão os Barrunchos,

que hoje estão muito em cima. O filho vem aqui muitas vezes, mas o Pay não o vejo há muito

tempo. Agora chega a caixa de doce de Coimbra que o Caetano manda à mana, que ella

agradecerá.

Muito estimo vêr os teus sentimentos patrioticos, pois eu taobem os partilho. Não se

pode ser bom filho quando se não ama seus Pays; e taobem não se pode sêr bom cidadão sem

se amar a sua pátria. Os homens são todos irmãos he verdade, mas do mesmo modo que

devemos amar mais a nossa famillia do que o resto do nosso proximo; taobem me parece que

nos devemos mais ao nosso paiz do que ao resto do mundo, e sem hum bocadinho de

enthusiasmo, hum bocadinho de illuzão nada se faz de bom. Eu estava hum pouco de pé a traz

com o Herculano, pois acho que elle tem hum orgulho excessivo, hum ciume de tudo quanto

não he elle levado a hum grao muito grande, e tenho medo de hum certo ar de protestantismo
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que respira nos seus escriptos. Agora me dizem que elle está escrevendo contra as Irmãas de

Caridade e o Collegio d'Ajuda, que elle se não dignou ir vêr. Deixá-lo. Se publicar alguma

couza fica sem resposta. Não hade ser elle quem impeça as Irmãas de se propagarem em

Portugal, assim como se tem propagado em outros paizes. Se houvessem Irmãas de Caridade

no Hospital de São Jozé, não se teria achado na caixa o desfalque que hoje se acha pela morte

de hum empregado, e que sobe a 16 contos de reis. ADeos meu rico Filho, recados ao Jozé

Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da mana. Abraço te e abençoo te assim como ao Jozé

sendo d'ambos May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 21 de Fevereiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a carta do Caetano de 18 e como

e instava pela prompta remessa dos sapatos do Jozé, mandei logo fazer hum embrulho d'elles

e dos calções que cá tinha, e mandei os hontem mesmo. Espero que hoje os recebão. Teu Pay

queria mandar hum caixote com o Jogo de Sebastopol, hum livro que elle comprou ao Silva

para o Jozé, e a lata do chá, mas como hum caixote não podia ir do mesmo modo que hum

embrulho, mandei o que era mais urgente, e mais necessario. Se o tempo lá tem regulado

como por cá, tem tido bastante chuva que apanhar indo às aulas.

As ruas da baixa não se imagina como estão; abrirão os canos em todos os sítios em

que as ruas se cruzão, e talvez ao comprimento d'ellas de 30 em 30 passos; ha carros para

levar as immundices, mas entre tanto deita se para a rua tudo quanto se tira dos canos. A tal

limpeza já chega aqui à nossa rua, até de fronte de São Luiz, nos sitios mais estreitos he

realmente hum perigo passar de carroagem, e à noite, com a pessima iluminação que temos,

ainda peior. Achava melhor reunir toda a gente que anda espalhada a trabalhar, limpar bem o

cano de huma rua, e depois ir ao da outra; assim tudo ao mesmo tempo, acho huma falta de

policia. mas aqui todos fazem o que querem, e todos fazem as asneiras que lhes passa pela

cabeça sem consultar ninguem entendido na materia.

Vejo na carta do Caetano que tu tens huma sabbatina na terça feira, não entendo

porque não he no sabbado? O Jozé teve huma lição monstro a dar, visto têr levado dois dias

d'aula. Graças a Deos que ambos têm saude para o trabalho; a tua respiração este anno não te

tem apoquentado tanto; estou persuadida que além das pirulas de Senoglosa te fazerem bem,

deves taobem este beneficio aos banhos de mar, o que he remedio muito eficaz para essa

doença. D'antes não se atrevião a aceitalo, mas agora sim, e prova muito bem. Tanto o

Nhonho, como o Alexandre Ponte tem tirado d'elle muito beneficio. O Nhonho tem ganho no

Collegio, acho o mais socegado, mais calado, não traz más notas, já pensa em têr alguma

emulação, enfim acho que a mana Marianna fez muito bem na rezolução que tomou. A

Viscondessa May que vio ir o pequeno para o Collegio com muita pena sua, agora está muito

contente. Por outro lado o Collingridge , que não gostava nada de sêr Preceptor, pois custava-

lhe muito a prizão, está contentissimo com o seu lugar de mestre dos Príncipes, e as suas

lições. Assim se prova que tudo quanto Deos faz he pelo melhor. ADeos meu rico Filho,
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recados ao Jozé e Manoel Ponte e Caetano. Acceita os da mana, assim como hum abraço que

te manda esta tua May e maior amiga.

Izabel

Aonde estão as chaves da Livraria? Tenho as procurado em toda a parte sem as

achar.



Lisbôa 27 de Fevereiro de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de 24 e tens toda a

razão de me dizer que eu tenho escripto menos este anno, pois he verdade que assim tem sido.

Por hum lado a tua observação fez-me ter remorsos, e por outro fez-me gosto, pois he signal

que estimão receber cartas minhas. Podem têr a certeza que a mim muito me custa quando

deixo de escrever nos dias de costume; mas às vezes não posso de todo. Tenho tido muito que

fazer, mas espero que esta força d'azafama acabe por todo o mez de Março. O que me tem

valido he ter a mana Marianna na Direcção, pois ella tem tido tanto trabalho como eu, ou

ainda mais, e eu só de certo não dava conta do recado. Hontem foi dia da Procissão dos

Passos, que antigamente me fazia pôr em campo por cauza de vocês, mas que este anno se

passou sem eu me mexer. A Thereza não tinha vontade de a ir vêr passar; eu de ir à Graça

esperar o Senhor não tive animo, pois he hum barulho muito grande e muito pouco devoto, de

maneira que nos deixamos ficar em caza apezar dos convites do Costa e do Dr. Abel. De

manhã tive aqui as manas e o Dr. Luiz Maria Pires, para combinarmos as propostas de

compozição que este havia de aprezentar ao Holterman. Esquecia-me dizer-te que foi isto em

consequência d'huma vezita que tive do Anselmo Braamcamp que me disse que tanto a Julia

como elle desejavão muito que a questão se combinasse amigavelmente e que fizessemos

propostas. Eu disse-lhe que o melhor seria os nossos Lettrados fallarem hum com o outro ao

que elle anuio, e por tanto mandei chamar o Luiz Maria Pires, para lhe dizer o que havia, o

autorizar a tratar com o Holterman, e lhe perguntar o que achava que deviamos propor. Elle

diz que nós de maneira nenhuma devemos prescindir de tocar no vinculo, a não sêr que de lá

cedão na terça e quarta dos bens em Portugal e em França, e que mesmo assim nós somos

prejudicadas. Que elle vio alguns dos titulos de vinculação, que não tem validade porque lhes

falta formalidades que as Leys exigem; que o famozo Alvará de 1772 não serve de nada, que

nem mesmo foi registado, em fim que lhe parece muito vantajoza a nossa pozição para

cedermos dos nossos direitos, sem grandes vantagens. Eu com tudo deixava lhes o vinculo de

bôa vontade se a herança livre fosse repartida em cinco quinhões. Estou persuadida que nada

se consegue pois o Holterman he hum grande rabula, todo influente com a Julia, até mesmo

por respeito à memoria do mano Fernando, e o Horta que taobem ali mette sempre a sua

colherada, taobem parece estar muito certo dos direitos do mano Fernando. Entre tanto não se

perde nada em tentar, tanto mais que a partilha está feita, já se está tirando o traslado, e

esperamos que para a semana o juiz a julgue por sentença. Nós peior do que estamos hoje, não
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podemos ficar, por tanto havemos de tentar as duas acções, da terça e do vínculo, se não

fizerem compozição com nosco. De lá tem interesse em se compor porque quazi que não

podem fazer o seu inventario em quanto a nossa questão está em pé. Além d'isso se se não

compuzerem tem contas a dar; e como hão-de dar contas de nove annos de administração?

Forte trapalhada, quando não deveria haver nenhuma.

Heide vêr se acho os livros que me pedes. Com este tempo não tenho podido correr

as lojas, e não tenho ninguem que me faça compras bem, pois Antonio para isso não presta.

Dize-me quem tem as chaves da livraria.

Esquecia me dizer te que houve grande função hontem em Santo André, cantou-se e

tocou-se. Maria Francisca foi com Maria Amalia de Carvalho. Eu não iria, mas taobem não

fui convidada. Aquelles senhores não procurarão nenhuma de nós n'esta occazião, e pozerão

nos muito à vontade para sempre. A Condessa faz dô, pois está quazi cega. Lá estava a noiva

Balsemão. O cazamento faz-se para na Pascoa. ADeos meu rico Filho. Recados da mana; dá

os meus ao Jozé, Caetano e Manoel. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e maior

amiga.

Izabel



Lisbôa 3 de Março de 1858

Meu querido Filho do Coração. Hontem recebi a tua carta de 28 que muito gosto me

deu por vêr que tu estavas contente, e bem sabes que o meu coração sente tudo quanto tu

sentes, e que os teus triunfos são os meus. Imagino que quando fostes chamado à tal famoza

sabbatina, havias de estar hum pouco sobre saltado, mas como a materia te interessava, não

me admira que vencesses facilmente esse primeiro momento de hezitação. He verdade que os

Morgados em Portugal não têm as antipathias das populações, acho que ha dois motivos para

isto; hum, haverem Morgados muito pequenos, de muito pouco valor, e possuidos pela classe

baixa, de maneira que possuidor de vinculo, não quer de maneira nenhuma dizer Fidalgo; e

outra não terem os senhores dos grandes vinculos feito pezar sobre os povos de huma maneira

cruel a sua autoridade e a sua riqueza. Pelo contrário, no tempo do absolutismo, os pobres

achavão nos Fidalgos protecção contra o abuzo do poder. Eu estou longe de sêr contra os

Morgados; acho que são necessários n'hum paiz tão pequeno como o nosso; em que não ha

grandes fortunas; e que se elles acabassem dentro de duas ou trez gerações estaria de tal modo

dividida a propriedade, que seriamos todos pobrissimos. Além d'isso no momento da

abolição, ficarão a morrer de fome todos os tios velhos, e a maior parte das cazas os credores

saltando em cima das propriedades deixarão na mizeria os próprios antigos administradores

de vinculos; mas acho taobem que he pelo lado da conveniencia, da necessidade, e não da

justiça que se pode deffender a instituição. Estou persuadida que em França apezar do vinculo

para o Pellissier não péga a moda, e que não se tornão a restabelecer os vinculos. Estimo

muito que fosses nomeada Socio do Instituto, e espero vêr brevemente a tua memoria

impressa. Em quanto ao Francisco, repito o que já disse. Tenho muita pena que hum filho do

tio Palmella desça a mizerias semelhantes, mas sua alma, sua palma. Não entendo bem a

última parte da tua carta, pois não me lembra têr fallado na Maria Amalia e parece-me que o

dizeres que as culpas estão todas de cá, e nada de lá, se refere a ella, mas seja o que fôr. Ella

está contente da sua vida, não ha escrúpulos a têr.

Saberás que o Barruncho Pay está quazi doudo; antes d'hontem disse aqui as maiores

insolencias ao tio Francisco, porque elle cahio em defender o Bolhão, que o Barruncho

attacava. Eu estava zangada, pois bem via que o que devia fazer era mandar calar o Barruncho

mas receei ir mais longe do que queria e sêr obrigada a polo fora, por isso calei-me mas pedi

depois desculpas ao tio Francisco, pois deveras senti não saltar. Estava com dô do Barruncho

filho que estava prezente, e se fazia de mil cores. Parece incrivel que hum homem semelhante
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tenha chegado a esta idade sem haver ninguem que lhe quebre a cabeça. Parece que já brigou

com o Benagazil, e agora com o Barão da Conceição. Depois de dizer muita couza, disse que

o peior que tudo era a ingratidão, alludindo aos favores que o tio Francisco lhe devia. O tio

Francisco dizia depois, encolhendo os hombros, agora heide fugir d'elle. O filho veio no dia

seguinte pedir-lhe desculpas, dizendo que o Pay estava meio doudo, e he verdade. A scena

teve seu lado cómico, pois no meio de toda a gritaria teu Pay fingia que dormia ao pé do lume,

e a Tichi dormia de veras no canapé, pois no dia seguinte quando se fallou na historia disse

que não tinha ouvido nada. ADeos, recados ao Caetano, Manoel e Jozé. A ti e a elle abençoo

como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 10 de Março de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Só posso escrever duas regras a correr para lhes dizer que estamos bons, mas que não

tenho tempo para mais porque vou ao Te Deum a S. Domingos, e tive depois de almoço huma

vezita que me transtornou os meus planos todos. Hontem tivemos noticias de Coimbra.

Estimo muito saber que estão todos bons. Logo escreverei mais, para o correio d'amanhã.

Abraço te e abençoo te assim como ao Jozé.

May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel.



Lisbôa 14 de Março de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebi hontem a tua carta de 11 de que gostei apezar do rabicho indirecto que me

dás mas como gosto que me falles com franqueza não me escandalizo. Sabia muito bem que

estava em Lisbôa certa pessoa, já até a encontrei sahindo eu de huma caza e entrando ella com

o seu espozo, que é hum homem pela figura e maneiras do Abel. Só depois é que soube quem

era, e senti ter perdido a occazião de lhe fallar e de lhe sêr apprezentada, mas perguntei aonde

morava, e já a fui procurar para lhe pedir sêr Socia da Associação, não a encontrei, mas hei-de

voltar, e conto vêr se acho occazião de deitar alguma loa, mas sem me comprometter nem a ti.

Em fim por agora não fiz nada, porem como vejo huma porta aberta, por onde posso entrar, e

até agora estava às escuras inteiramente, estou esperançada.

Eu sou inteiramente da tua opinião, que quando se acabão os estudos em Coimbra, é

para sêr apto a huma carreira, e é percizo fazer alguma couza. Trabalhar cinco annos, para vir

passear para Lisbôa, não vale de certo a pena. Rum rapaz deve estudar para ficar sabendo

alguma couza, e o que sabe deve-lhe servir depois para si e para os outros. Todos têm n’este

mundo huma missão, que devem procurar seguir, e a ociozidade nunca deo nem poderá dár

nunca a felicidade. Quem não tem nada que fazer, procura huma distracção à sua seca, nos

vícios. Deos me livre de suppor que os meus filhos que se têm distinguido tanto da maior

parte dos outros rapazes pelo seu bom comportamento, havião depois dos seus estudos cahir

nos defeitos dos outros. Por tanto dezejo muito conseguir o que dezejas, e farei da minha parte

a deligencia. Em quanto às bulhas do Theatro, não julgues que reprovo o que se passou, pois

foi aqui o assumpto de muitas conversas; mas acho que o Conde de Sobral não podia nem

pode, prohibir a entrada no Theatro a ninguem; e por tanto que a ordem que deo, foi huma

asneira, o que podia e devia, era fazer sahir, e mesmo fazer prender, quem perturbava a ordem

do espectaculo. O João de Menezes devia têr passado huns dias do Limoeiro, e talvez por

mais de huma vêz, mas em quanto a queixar-se da prohibição que teve; parece-me que estava

no seu direito.

Estimo muito o que me contas que o tal Souza disse a respeito do Jozé, e cada vez

tenho mais esperança que o negocio se arranje. Em quanto à mana, continua com as suas

occupações, pintura, piano, etc. está bôa, graças a Deos escreve pouco porque nenhum dos

meus filhos é muito amigo de escrever, mas falla sempre dos manos com a maior saudade.
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Em segredo te direi, que o sensaborão do Smith, encarregou o tio Francisco de

sondar se no cazo de elle pedir a Thereza em cazamento lha darião. O homem acho que está

doudo; tolo, sempre elle foi, e que o Ducado da irmãa lhe deo volta ao miolo, pois só assim

explico o atrevimento de poder suppor por hum instante que nós lhe dariamos a Thereza.

Como a Irmãa é Duqueza, julga-se elle hum figurão. Que pozição para ã Thereza sêr Mme

Smith! Coitada, espero que esteja guardada para melhor sorte. O Smith que caze com a Bins,

isso é que seria cazamento igual.

ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da

Thereza e de teu Pay que tem andado attacado da respiração d’huma indigestão que apanhou

no jantar do tio Saldanha; mas está melhor. Abraço te e abençoo te assim como a teu Irmão

sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 18 de Março de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Ha dias que não tenho carta tua, mas vou

sempre escrevendo, pois sei que gostão, e ainda que não haja novidade nenhuma a dár, que

tenha grande importancia, vou chalreando e contando o que se passa.

Hontem jantou aqui o Abel filho; estava contente, porque tinha hontem feito o seu

terceiro exame, e parecia-me que tinha sido feliz. Diz que tinha estendido dois dos Lentes; diz

que o Bocage que era quem protegia muito hum dos seus rivaes, tinha adoecido, que por tanto

não podia votar já, e que o seu protegido perguntado por outro não tinha brilhado como no

primeiro dia. Em fim o homem estava muito contente de si, mas dizendo que aqui ainda ha

mais espírito de partido do que em Coimbra, que ainda se cometem maiores injustiças, e que

apezar de ter a consciencia da não têr feito má figura, que estava convencido que não levava o

lugar. Que se assim acontecesse que ia ver se conseguia do Pay que o deixasse ir estabelecer-

se em França. Eu respondi-lhe que no principio de huma carreira qualquer, sempre se

encontravão obstaculos, que era percizo não dezanimar com os contratempos; que mais tarde

ou mais cedo o mundo fazia justiça, e que quem tinha merecimento e queria trabalhar n’hum

paiz como o nosso em que ha tanta ignorância e perguiça sempre achava que fazer. Elle

combinou comigo, mas ficou na mesma. O Pay de certo o não deixa de bôa vontade ir para

Paris, e tem razão, pois é expatriar-se. Além d’isso elle lá vai encontrar ainda mais

difficuldades e menos protecção. Paris é muito grande, mas os Francezes são muitos. Quem é

que hade ir chamar hum medico moço Portuguez? Ninguem. Só se tratar de graça, e para isso

não está elle. Isto de medico, acho que para se fazer saliente e se benquistar, é necessario ter

muito talento, e muito gosto pela profissão, e segui-la por amor da humanidade, e da sciencia,

e não por especulação. Estou com a mania que é percizo quazi a mesma vocação para medico

do que para Padre. Essa vocação é que eu não sei se o Abel tem, coitado; parece-me que hade

ser melhor para Lente do que para medico pratico. Entre tanto elle na Ajuda tem-se sabido

muito bem, tem já tratando de huns poucos de pequenos e com muito bons rezultados, e

estou-lhe muito obrigada, pois tem immensa caridade para com as crianças. O Abel Pay é que

não vejo ha muito tempo, deixou de cá vir, já me tem lembrado que esteja meio desconfiado,

mas de todo não sei por que.

Hontem tinha-se espalhado que havia huma revolução em Paris, mas espero que seja

falsa a noticia, pois seria huma verdadeira desgraça para a Europa; todas as nações percizão
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de socego. Tem muito de que se occupar em cuidar nos seus negocios internos, e huma guerra

hoje é huma verdadeira mina para hum paiz. Nós estamos em plena paz graças a Deos mas

percizamos bem que Deos nos livre de epedemias este anno, se não acaba Lisbôa. Por agora o

estado sanitario é muito bom; disserão que os trabalhadores da limpeza dos canos, tinhão

adoecido com a febre, mas é falso. Muitos adoecerão, mas forão asfixiados com o máo cheiro,

todos escaparão, e muitos já estão bons de todo. Veio hum vapor do Brazil com pessoas

doentes, mas forão os passageiros para o Lazaretho, augmentou-se a guarda da quarentena, e

dizem que d’ali não ha que recear, tanto mais que os doentes não dezembarcarão. Em fim

Deos nos livre.

Saberás que te offerecem trinta e quatro libras pelo teu cavallo. O Francisco diz que

elle já teve huma nevoa n’hum olho, que é muito esperto, mas que tem hum pouco de birra,

tanto que a mangedoura de Oeiras ficou roida; que isto não se sabe, e por isso dão esse preço,

que é muito bem vendido. Eu não tenho empenho nenhum de o vender, farei o que tu

quizeres, e mesmo se queres que se consulte alguem, estou prompta; mas digo isto para tu

saberes. O cavallo está muito gordo e bonito, mas é cavalo pequeno para trem, e por tanto que

tem menos sahida. ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel; a ti abraço e

abençoo assim como a teu Irmão; sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel

Recados da Thereza que vai hoje ao Theatro ver as Vesperas Sicilianas.



Lisbôa 22 de Março de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de 19 em que me

dizes que já estás bom da respiração, mas pela qual vejo que soffrestes immensos dias,

coitado. He huma grande ralação para mim a tal doença! Tinha-me lizonjeado que os meus

filhos escapassem a ella, e muito me afflige vêr que tu tens essa triste herança. Ainda que me

dizes ter passado o attaque fico com receio que elle repetisse, pois este principio de primavera

he mao para quem soffre da respiração.

Do Jozé he que me não fallas, espero que a cara dezenchasse, mas tomara têr a

certeza que com a tiradella do dente, ficou livre de todo o soffrimento. Coitados, muito lhe

terá custado estudar, estando tão incommodados.

Vou mandar o chá que me pedes; em quanto ao prezente para o Dr. Raymundo,

veremos o que se arranja; teu Pay não tem vintem, nem mesmo me dá o que he indispensavel

para o sustento da caza. Mezadas minhas e da Thereza, nem se falla, em fim teu Pay não quêr

entender que he percizo conservar sempre o prumo muito direito, pois não ha para esperdiçar

hum vintem. A mania d'obras tem lhe feito gastar muito dinheiro, e como elle não o tinha, tem

se tirado de outra parte para pagar essa despeza, de maneira que tudo se tem atrazado.

Eu espero receber o meu quinhão da herança de meu bom Pay daqui a pouco, e então

arranjarei o prezente para o Raymundo; já agora he percizo esperar mais algum tempo. He

sina d'esta caza de se ir todo o dinheiro sem ninguem saber em quê. He como a divida de

Bento Guilherme que subio a 51 contos, e a despeza externa forão dois bailes que custarão

300$000 reis cada hum, e cinco contos para o cazamento mas os 45 contos e tanto, forão pela

agoa a baixo. As relações que eu cozo comigo, só Deos as sabe; mas não julgues que ha

muitas brigas como vejo que agora não consigo nada, tenho tomado sobre mim calar-me. Não

respondo sobre isto; digo-o só para que vejas que não he má vontade nem esquecimento se

não mando já prezente ao Dr. Raymundo.

Em quanto à historia do Smith acabou, o tio Francisco dezenganou-o, e elle foi, para

a Carnota, dizem que triste, sensaborão! Acho que ninguem sabe d'isto, nem mesmo a Tichi;

mas taobem acho que se soubesse, à mana não fazia mal; pois que culpa tem ella!
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ADeos sou obrigada a acabar à pressa e dizer te que tanto a ti como ao Jozé abraço e

abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel.



Lisbôa 26 de Março de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hoje a tua carta de 24, estimo muito

saber que estás bom, assim como o Jozé, e fico sciente da encomenda das caixas para os sellos

que mandarei fazer depois da explicação do João Ferrão. Não sei nada de blason mas parece-

me que os campos de esmalte e ouro, não ficão bem; huma vez que se poem cores he percizo

que todos as armas sejão esmaltadas, e isso seria huma couza carissima; mas em fim veremos,

o que se pode fazer, pois ha pouco tempo. Estou escrevendo à noite, e à pressa porque amanhã

tenho de sahir cedo. ADeos, recados ao Jozé, Caetano e Manoel. Abraço te e a teu Irmão

sendo d'ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 30 de Março de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Tenho andado tão ocupada estes ultimos dias

que pouco tenho podido escrever. Hontem foi a Assembleia Geral da Associação, ficou, já se

sabe, a mesma Direcção, e por tanto tenho mais huns dias de trabalho, até tomarmos a estar

em andamento regular. Eu nem approvo, nem gosto que fiquem sempre as mesmas senhoras.

Parece logo que se faz monopolio de lugares, que são trabalhozos, de muita responsabilidade,

e em que ha mais desgostos do que gostos, mas nos quaes muita gente vê honras e por isso

tem ciumes de quem o exerce. Achava que a Direcção se deveria sempre ir mudando, mas não

sei como isto se hade conseguir. Em fim, este anno cá estou de dentro ainda.

Recebi hontem a carta do Jozé com o memorial para o ministro da parte do Viegas.

Vou mandalo. Deos lhe ponha a virtude. Os Ministros com a dissolução da Camara tem mais

huns dias de vida; chegão ao cazamento, e por tanto alcançarão as honras e graças a que tanto

aspirão. Depois será o que Deos quizer. Os partidos trabalhão grandemente para as taes

eleições futuras. Teu Pay está contente. Hontem de manhã apareceo cá o Sampaio; de tarde

indo à Secretaria (com o Souza que o não larga), foi mandado entrar no seu gabinette pelo

Marquez de Loulé, festejado, cumprimentado por Suas Excelências, etc. etc. Bem vês que dos

dois lados fazem a diligência. O Duque de Saldanha está furiozo, fallando outra vez muito em

politica; acho que a lua de mel já lhe vai parecendo mais sensabor, que está cançado de

suspirar, e quêr outra vez mexer. O que d’aqui sahirá ninguem sabe. Entre tanto as pessoas

que vão buscar a Raynha estão a partir e contentissimas da sua vida.

Meu querido mano do Coração. Acabo esta carta porque a Maman foi interrompida

para ir fallar a huma pessoa que a veio procurar. Espero que não estejas mal comigo por não

te têr escripto ha tanto tempo; mas nunca me esqueço de ti e tenho muitas saudades tuas.

Recados ao José e Caetano e abraço-te do Coração como

Tua Irmãa e maior amiga.

Thereza de Saldanha



Lisbôa 4 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Sejão-te muito bôas festas assim como a teu

Irmão, Manoel, e Caetano. Tenho tido huma quezilia bem grande por cauza das amendoas que

costumo mandar, e que contava que fossem pela Mala Posta, mas o correio fez suas

difficuldades, o Antonio entregou as ao Santa Clara e Deos sabe quando chegarão. Bem sei

que sempre se hãode comer, mas couzas fora de tempo perdem a graça. O que farião vocês

n’estes dias de ferias. Muito me lembrarão e com muita saudade, coitados, pois sei que. as

havião de têr nossas taobem. Eu tive huma Semana Santa muito socegada, e pouco cansada

(para Semana Santa) na quarta feira fui à Luz; na quinta de manhã à Freguezia e depois

sempre a Santa Joanna, aonde tinhamos optimo lugar, não acabava tarde, não tinhamos

barulho nenhum. A cantoria era pessima, mas paciencia. Contudo os Inglezinhos fizerão nos

falta e saudade. Agora acabarão se as festas de Igreja, mas começa outra vez a minha lida de

ir à Ajuda às esmolas etc. etc. não me falta que fazer, mas assim é bom.

Aqui esteve antes d’hontem o Viegas, chegou às horas de jantar, assistio a elle, mas

não quiz de maneira nenhuma jantar taobem. Pareceo-me bem, muito modesto, coitado.

Contraste perfeito com a patacuada do nosso amigo Abel, que cá estava taobem, não se

queixando de ninguem, não dizendo mal, em fim prevenio-me muito em seu favor. Pedi-lhe

huns memoriaes para entregar a algumas pessoas conhecidas dos Vogaes do Conselho, e

hontem m’os trouxe. O José Vitorino Damazio é muito amigo do Horta, e eu hontem mesmo

fui a caza da Julia para lhe pedir que se interessasse pelo Viegas; elle prometteo-me, e espero

que o fará. Veremos. Bem sabem que aqui tudo é Sorte de dado; e que com a justiça dos

governantes ninguem pode contar. O Viegas o que me pareceo, foi doente. O Conde da

Arrochella tem no protegido muito, e disse hontem a teu Pay que o seu negocio estava

arranjado, mas sempre é bom pedir por todos os lados. O Carlos Bento prometteo fazer o que

podesse. Deos queira que o rapaz consiga. Como tem merecimento deseja-se muito que sim.

Hontem partio o Duque da Terceira e a comitiva que vai buscar a Raynha futura.

Dizem que a noiva vem acompanhada de seu Pay e May, não sei aonde se hade alojar tanto

Principe, pois as Necessidades tem bem poucos commodos, e Belem está preparando-se para

as festas. Lá é que hade ser o beija mão, jantar e baile. Não ouço fallar em mais festa

nenhumas. O Reis que andou fazendo baixezas para que o Francisco Palmella fosse n’esta

missão, devia fazer com que os Duques dessem hum baile. O Marquez de Vianna se cá
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estivesse talvez desse alguma função, mas partio. Tinha promettido à mulher, e esta não o

deixou socegar em quanto se não poz a andar. Os Ministros estrangeiros deverião receber

n’esta occazião, mas são todos muito suvinas; e vem para aqui para poupar dinheiro, não sei o

que farão de maneira que no fundo o tal cazamento acho que não terá nada que vêr. O peior é

que sempre terei de gastar hum par de centos de mil reis em toilette para mim e para a

Thereza, pois ambas estamos com tudo muito velho. ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé,

Caetano e Manoel. O Jozé que tome para si o que digo do Viegas, pois elle é que o

recomendou. Acceita recados da mana. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e maior

amiga.

Izabel



Lisbôa 8 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do Coração.

Recebo agora a carta do Jozé de 6 e teu Pay recebe a tua da mesma data em que lhe

pedes para vir a Lisbôa para as festas do cazamento e voltar depois para o Acto em Julho. Eu

não acho nada bom estas interrupções de estudo antes do acto, pois sei que muitas couzas

esquece quando se não está sempre com a mão na massa; mas como isto é hum cazo

extraordinario que naturalmente não se torna a dár na tua vida, não me oponho a que venhas,

isto é, a que prepares tudo para vir, dependendo a tua partida do tempo em que se vier a

verificar o cazamento, pois ouvi hontem que elle se demoraria forçozamente por cauza da

doença do Rey da Prussia. Se o cazamento fôr só para o fim de Maio, então é melhor que

faças acto primeiro.

Faz-me dô o Jozé ficar sempre ao canto em tudo quanto são divertimentos, mas elle

está n’hum cazo muito differente do teu. Disse-lhe que o seu amigo Viegas aqui se veio hoje

despedir, e que nem subio. Eu tenho pena de o não ter obzequiado mais, mas não me deo

occazião a isso. Entre tanto espero que consiga o seu negocio, pois elle tem merecimento e foi

protegido por bôas partes.

A tua carta para a mana fez-me rir no artigo da minha toilette, não digo que não

tenhas razão, mas sempre quero observar que eu não entendo a elegancia como muita gente.

Muitos trapos, e muita couza arrebicada não chamo eu elegancia, e detesto. Agora couzas

bôas, acho elegante, e gosto; se não tenho mais é por falta de pintos, pois não entendo fazer

dividas por aqui e por ali, e elegancias a credito acho que é huma vergonha. Tenho muito bons

projectos para Maio, veremos se os posso executar.

As Americanas partem amanhã, a mana Marianna está em dezolação, coitada. Mr.

Richmond taobem sabe amanhã no paquette, tenho bem pena que elle se vá, mas não ha

remedio. ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana. Dá os meus ao Caetano, Manoel e

Jozé, e tu e teu Irmão acceitem a bênção e hum abraço que lhes manda esta sua May e maior

amiga.

Izabel



Lisbôa 13 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Pela carta do Jozé de 11, por huma do Dr. Bernardino da mesma data, e por outra do

Manoel tenho hoje a certeza que estavas melhor do teu attaque; mas ao mesmo tempo vejo

que foi hum attaque fortissimo, coitado, e que ainda estavas muito constipado assim como o

Jozé. Muito me afflige isto, tanto mais que se acabão as ferias, e que começa a obrigação de ir

às aulas o que de certo impede de ficar na cama, e de cozer assim os defluxos. Mas antes dár

humas faltas do que expor-te assim como o Jozé a têr alguma couza maior. Como apanharião

vocês as taes constipações? Seria sahindo dos Officios da Semana Santa? Seja como fôr, o

cazo é que estiverão ambos doentes, e parece-me que ainda não estão bons, apezar do que o

Caetano me diz no fim da carta do Jozé. He isto huma grande ralação para mim, e tinhas

passado tão bem até agora que já não estava costumada a estes cuidados. Espero que amanhã

me escrevão para dár noticias. O tempo tem se posto bom, e espero que isto influa nos seus

defluxos; mas repito é necessario têr muita cautella porque ha grippes fortes, e por tanto

devem tratar de se curar completamente dos taes defluxos. Aqui estamos todos bons.

O tio Francisco foi posto em disponibilidade, e não sei se já lh’o disse; mas não lhe

tem custado lá muito. Está certo que toma a entrar, e eu estou convencida do contrario, mas

não lh’o digo. Entre tanto elle hoje dá hum almoço à Marqueza de Pombal e Eugenia Lapa,

para o qual nos convidou, é ao meio dia, segundo se diz, mas eu estou persuadida que aquellas

Senhoras não hãode sêr exactadas. Entre tanto não almocei em caza para não têr indigestão;

só tomei chá de manhã.

ADeos meu rico Filho, abraço te assim como ao Jozé, e muito dezejo cartas que me

digão que estão bons. Mas não me preguem petas; digão o que ha, e tal e qual é. A mana

manda muitos recados; eu peço os para o Manoel, Caetano e João, e sou do Coração

Tua May e maior amiga.

Izabel

D. Maria Meclina adoeceo, por isso não pude ir hontem à tal vezita.



Lisbôa 16 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do Coração. Recebi hontem a tua carta de 13, e antes d’hontem

depois de têr mandado a minha para o correio, a do Jozé de 12. Em ambas me dizem que estão

melhor dos seus defluxos, mas pela tua tenho a confirmação do que eu suppunha, e é que o

teu attaque não foi hum simples attaque de asthma mas que se complicou com huma

constipação, e que por findo tivestes huma grippe. Recomendo-te que tenhas muito cuidado, e

que não desprezes a toce, pois depois das grippes sempre fica, e é muito mais seria do que

quando é huma toce de defluxo. Levantando-te só na quinta feira não deverias ir já às aulas na

sexta, era melhor deixar para a segunda feira. Em fim he percizo têr cautella, a grippe é huma

doencinha. Quero saber se tanto tu como o Jozé tem muita toce, com expectoração, em fim

quero saber a verdade; bem sabem que detesto couzas embuçadas, e muito mais quando se

trata da Saude de vocês.

Deo-me vontade de rir o que tu dizes que tivestes agouro com eu escrever que

naturalmente não tomavas a têr occazião de vêr outra vez o cazamento d’ElRey. Eu queria

dizer do Rey de Portugal, pois é de esperar que este viva muitos annos coitado, e ainda que eu

dezeje de certo que tu lhe sobrevivas muitíssimos, é natural que elle não queira tomar a cazar

se Deos permittir conservar-lhe a futura espoza bastante e dár-lhe hum bom pár de filhos. Por

isto tudo é que eu repetia que naturalmente não tomarias a vêr funções d’estas. Lá por fora,

espero que possas assistir a muitas semelhantes.

Foi antes d’hontem fazer a vezita com D. Maria Meclina mas não achei a Senhora

em caza, veremos se ella me paga a vezita; espero mais huns oito ou dez dias, e segundo o que

se passar, resolverei. Teu Pay não sabe nada, pois quanto menos se fallar melhor.

Peço-te me digas se tens algum motivo de queixa do Manoel, e se elle nas aulas se

não tem conduzido bem, porque alguem o disse hontem a teu Pay.

Hoje parte o Souza que dará noticias nossas. ADeos meu querido Filho. Acceita

recados da mana, dá os meus ao Caetano, Manoel e Jozé, e a ti e teu Irmão abraço e abençoo

como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 20 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do Coração.

Hontem recebi atua carta de 17 que muito estimei, pois parece-me realmente que

estás muito melhor, assim como teu Irmão, se não estão de todo bons, mas espero que com

algumas cautellas, e leite de burra, o estejão brevemente. Hoje recebi a carta do Jozé de 18 e

muito estimo que recebesse hum excelentemente do Sr. Jacyntho que, não se tem dignado dár-

lhe ar da sua graça. Estou com dezejo de vêr atua memoria, e não sei por que me não

mandastes os taes ultimos do Instituto em que ella vem. Bem podes suppor quanto estimo que

ella tenha a approvação das pessoas entendidas, pois muito gosto me faz que os meus filhos se

distingão e deem provas do seu merecimento. Espero que fosses feliz no teu discurso de

introducção. Esses ensaios são uteis. Não gosto nada de faiseurs de discours, e de pessoas que

fallão sempre a torto e a direito, mas acho muito bom e muito necessario acostumar-se em

moço a saber dizer em publico duas palavras, a saber exprimir o que se sente, a poder explicar

o que se pensa. Nem todos tem o dom da eloquencia, assim como nem todos nascem poetas;

mas quando se sabe o que se quer dizer, e quando se falla só no que se sabe, sempre se pode

fazer hum discursozinho que agrade, e faça impressão. O que perde muita gente é querer fallar

sem saber em que; não têr principios fixos em nada, e por conseguinte afirmar hum dia huma

couza, e no dia seguinte outra, em fim dizer palavras, e não têr ideas; como tu felizmente não

estás n’este cazo, estimo que te costumes a fallar em publico, e espero que nunca sejas hum

estopador.

Vejo pela carta do Jozé que o Dr. Bernardino está contentissimo com a esperança de

sêr Deputado. Acho que está tudo por ahi muito mexido com as eleições; eu o que não posso é

com as coligações. Cá no meu particular não posso levar à paciencia que se conviva com

trastes, com ladrões, e que se faça tanto cazo d’estes maganões como de homens de bem. O

mesmo digo a respeito dos partidos. Que os regeneradores que chamarão corruptos aos

Cabralistas, lhe deem agora a mão para as eleições, e por outro lado se liguem huns e outros

com os Miguelistas, que nos seus jornaes se mostrão inimigos encarniçados das instituições e

da Dynastia, acho huma immoralidade. Se a tal coligação triunfasse qual seria o rezultado, a

dezordem, pois huma vez em cima principião todos a brigar huns com os outros.

ADeos meu rico Filho. Hoje são as exequias da falecida Duqueza de Saldanha, para

lá foi teu Pay e o tio Francisco; este de gravata branca. Aqui não é costume, e por isso acho
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esquezito que se faça; mas em tudo quando toca ao Duque de Saldanha ha sempre

espalhafatos fora de propozito. Elle o outro dia teve hum fogacho com teu Pay por cauza de

politica. Acho celebre que elle queira agora, e sempre, que teu Pay por sêr seu sobrinho, seja

seu pupilo e servo servorum.

Tem-me esquecido dizer-te que as caixas estão encomendadas, mas as armas não

podem sêr esmaltadas, porque me disserão que esmaltar em prata não fica bom. Taobem

achava melhor pôr o teu nome e a data da tua formatura do que a minha lettra inicial e a de teu

Pay. ADeos recados ao Jozé, Manoel e Caetano. Acceita os da mana. A ti e teu Irmão abraço

e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 24 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Sahi esta manhã antes da hora de chegar o correio e quando voltei a caza achei a tua

carta para teu Pay em que lhe contas o que se passou na Academia.

Não te posso esconder que me affligi bastante, pois por isso mesmo que tu não

merecias de maneira nenhuma o insulto que se te fazia, é que a mim me é mais sensivel que tu

passasses por elle; mas como a gente seria te faz justiça, pouco importão os insultos de

rapazolas que recahem sobre elles, mais do que sobre ti. Acho que fizestes muito bem de sahir

da Academia, e confesso que não dezejo que venhas reprezentar a tua Faculdade. Esta

oppozição que se te fez, é talvez mais à tua classe mesmo do que à tua pessoa; e então como

não querem que a Academia seja aprezentada por hum nobre, é melhor que esse nobre não se

misture com os outros que o não são.

Estimo vêr que o Viegas e o tal sextanista tomarão tanto a peito o teu partido, mas

estou persuadida que a cabala estava armado de ante mão por alguem que aspirava a sêr

escolhido.

No Braz Tizana que chegou hoje, já se anunciava que tu eras o escolhido, signal que

os teus amigos o tinhão ditto, e que os invejozos tinhão motivo de estar à testa do partido que

queria que a honra da escolha recahisse sobre outro. Agora o que deves é mostrar que

desprezas essas baixas intrigas. Não percizas da dignidade de deputado da Academia, por

tanto não tomes satisfação do que se passou; conserva a tua dignidade cortando relações com

quem se conduzio mal contigo, mas mostra indifferença pelo facto, que é a melhor vingança a

tomar. Por muito cuidado que tenhamos na nossa conducta, ninguem está ao abrigo das

inimizades, dos ciumes, das mas linguas, façamos pois consistir a nossa gloria do socego da

nossa consciencia.

Eu o que te peço muito e muito é que tenhas prudencia. Está por pouco a tua estada

em Coimbra, e não vale a pena têr no fim alguma historia sensabor. Como te ligastes ao

Viegas e ao outro, estimarei que elles não acceitem vir, e te deem assim huma satisfação.

ADeos meu rico Filho. Espero com impaciencia a tua carta d’amanhã para saber a

historia acabada.
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Estimo muito que desses huma bôa lição. He o melhor meio de responder aos teus

inimigos, se é que os tens, mas eu estou persuadida que são mais à classe do que a ti. ADeos,

recados ao Jozé, Caetano e Manoel. Abraço te assim como a teu Irmão e a ambos abençoo

como May e maior amiga.

Izabel

Vê se me achas o livro cujo título remetto, e manda-me trez exemplares.



Lisbôa 28 d’Abril de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebi hontem a tua carta de 25 e hoje a de 26, e estimo vêr n’ambas a certeza de

estar acabada a tal historia, que me ralou, porque tudo quanto diz respeito aos meus filhos me

toca mais do que se fosse a mim mesmo. Por fim vem o Almeirim reprezentar a Academia?

Deixalos venha quem quizer; eu o que estimo é que sahisses airozamente da intalação em que

te metterão.

O cazamento é de 15 a 18 segundo se diz, de maneira que se o ponto fôr a oito tens tu

tempo de fazer acto, antes. Eu logo que saiba pozetivamente o dia em que se espera a Raynha,

logo o mando dizer. Por fim, acho que tirado espectaculo da vinda a São Domingos pouco

mais haverá que vêr, e baile não ouço fallar senão no da Corte que hade sêr lá para Junho.

Tomara eu que o Jozé ainda chegasse a tempo de ir a elle, mas não me chego a lizongear, pois

acho que tem aulas até meado de Junho. O Rocio hade estar bonito, estão arranjando a

illuminação do Theatro, e à entrada da Rua do Ouro e da Rua Augusta ha grandes Arcos; as

ruas do transito estão-se caiando. Em São Domingos estão-se arranjando humas tribunas em

anfitheatro, supponho que para as Senhoras da Corte e para o Corpo Diplomatico, mas ha

quem supponha que o espectaculo fora hade têr mais que vêr do que dentro. Eu tenho tenção

de mandar a mana para os Mariannos vêr a passagem, e depois entregala à tia Marianna que

vem para São Domingos, e que estou persuadida que se hade arranjar de modo a vêr tudo. De

caza do Costa taobem hade sêr bonito.

Hontem fui passar a noite a caza de Jozé de Lancastre, que fica em caza às terças

feiras, estavão Figueiras e Marianna Ponte, Mme de Piennes e marido e hum Secretario

d’Austria, teu Pay que desfez immenso da tal partida, acho que por fim sabendo que estava

tanta gente janota, ficou com pena de não ir, e eu tenho pena que não fosse para vêr o jardim,

pois está lindo; em vez que o nosso, tendo-se gasto n’elle immenso dinheiro está tristissimo e

feissimo (isto é o de baixo, o de cima está melhor), teu Pay tem feito huma raza, foi quazi

tudo a baixo; o que escapou foi a acacia; mas o mais está em terra. Saberás que a tal Senhora

não deo signal de si, e eu para não apoquentar D. Maria Meclina, não tenho lá voltado, mas

hum dia d’esta semana vou saber se ha alguma couza de novo. Agora dizem que vem para

Deputado pelo Partido Dr. Almeida e Brito que era advogado de meu Pay, a quem eu escrevi

muitas vezes, e que é amigo íntimo da famillia, talvez por elle se possa saber alguma couza.
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ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana, dá os meus ao Caetano, Manoel e Jozé. A

este e a ti abraço e abençoo como de May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 2 de Maio de 1858

Meu querido Filho do Coração. Estamos no mez em que acabão os teus trabalhos de

Coimbra, e em que deves voltar de todo para caza. Bem podes suppor o gosto que isto me dá;

mas ao mesmo tempo faz-me hum certo dô pensar que começão para ti os trabalhos e os

cuidados de homem, quando até aqui não tinhas senão os de rapaz, que no fundo são muito

mais insignificantes. Não ha remedio senão têr paciencia para esse mal por que todos passão,

pois o tempo não pára para ninguem. Com princípios firmes do bem e do mal, e com vontade

constante de cumprir o seu dever, todos podem cumprir a sua missão n’este mundo, apezar

dos obstaculos e das contrariedades que encontramos. Eu bem dezejaria que tu achasses logo

huma occupação util e agradavel, e muito estimaria vêr realizar os teus planos, mas por agora

não tenho resposta nenhuma a dár-te. A velha não deo signal de si; e D. Maria Meclina tem

estado doente, não a tomei a vêr. Eu não perco a esperança, mas acho que aquella gente é

ratona, e parece-me que se fazem de manto de seda. Veremos se o tal homem do Porto vem, e

se se quêr metter no negocio. Em quanto ao cazamento real, dizem que a Raynha sabe a 10 ou

11 de Inglaterra, por tanto estará aqui dia 14 ou 15. O baile é só para o fim do mez. É

necessario que vejas o que te faz mais conta fazer. Quando será o ponto?

O outro dia ouvi que a tal Comissão ou Deputação vem pedir perdão. Espero que não

lhe fação o que pede, e mesmo que se ha quem peça perdão de d’acto, haja taobem quem peça

que o não deem. Taobem me disserão que se interrompião as aulas para dár tempo a

Deputação a vir a Lisbôa. Espero ou para melhor dizer, estou persuadida que é peta.

Recebi a carta do Jozé de 29, em que me falla na historia passada com tigo, e sou

inteiramente da sua opinião. Agora de quem não tenho dô é do Almeirim, pois acho que está

contentissimo, e tem feito valer a escolha que fizerão d’elle, que os Pays tem tomado como

huma grande distinção. Estimo que o teu amigo Viegas fosse colocado em primeiro lugar, e

espero que seja escolhido. ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel. A ti

abraço te assim como a teu Irmão sendo de ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 7 de Maio de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Recebo agora a tua carta de 5, e vejo o que me dizes a respeito da tua vinda. Eu

estava justamente para te dizer que hontem se derão as ordens para estar tudo prompto para

recepção da Raynha, a 14, isto é, d’hoje a oito dias; ella pode chegar n’esse dia ou no

immediato, e a não sêr por algum cazo imprevisto, chega de certo antes de 18; por tanto receio

muito que não possas cá estar, achando-te muita razão a não vir a antes do Acto feito, pois têr

que voltar a Coimbra é huma grande massada; mas tu farás o que entenderes. O pobre Jozé,

esse coitado tem de fazer o sacrificio por força, e confesso que muito me custa que não

dependa de mim remediar isso, mas como não depende, não ha remedio senão têr paciencia,

tu e elle, pois a ambos custa.

As tuas caixas só estão promptas a 16. As tais armas em relevo custão a fazer, ou

para melhor dizer, não se podem fazer sem hum cunho, e abrir hum para duas caixas não valia

a pena nem mesmo m’o fazião bem. De repente lembrei-me do cunho para botões que teu Pay

tem, e esse é que serviu e diz o ourives que fica muito bem. Se tu quizesses simplesmente as

armas lavradas era isso muito fácil mas as tuas exigencias de elegancia é que tem tomado as

tuas ordens mais difficeis de cumprir. Em quanto ao pergaminho, encomendei o a hum

livreiro, pois eu não sabia aonde o havia de procurar.

Ainda não li o Braz em que vem a tua descompostura, porque a tia Ponte não m’o

tem mandado, mas heide lêlo, e confesso que nenhuma impressão me fazem as

descomposturas de semelhante jornal. Estou com vontade de lêr o teu artigo, e tens me feito

pensar, agora espero que esteja por pouco; o Reis de Vasconcellos dizia o outro dia a teu Pay

que estava bom. Elle Reis está contentissimo porque está feito Conselheiro d’Estado

extraordinário. Quem hade estar fumando é o Conde de Lavradio. Em Berlim esteve alojado

no Paço, o Duque da Terceira e toda a comitiva que foi buscar a Raynha, mas o Conde de

Lavradio ficou no hotel; outra: derão a Aguia preta de primeira classe ao Duque da Terceira; e

ao Conde a de segunda, isto para a sua proa, muito lhe havia de custar. Os Miguelistas tem

andado em braza porque se espalhou que D. Miguel tinha dezistido dos seus supostos direitos

e que em consequencia d’isso se lhe ia pagar huma penção de quarenta contos de reis. Dizião

mais que o Salvador Correa era quem tinha assignado o tratado; e isto fazia-me suppor que
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fosse verdade a noticia, porque sei que elle queria fazer a sua submissão e tomar a entrar em

serviço. Entre tanto por agora a noticia não se confirma.

O pobre Rodrigo é que está a morrer. Tenho muita pena, pois era hum dos homens de

mais talento que tem apparecido em Portugal, e d’aquelles que gostava de puxar por quem

tinha merecimento, bem differente n’esse ponto de outros que parece que tudo quanto tem

juizo lhe faz sombra, e que se rodeão só de parvos, ignorantes e sensaborões.

ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, Caetano e Manoel. Acceita os da mana e

hum abraço d’esta tua May e maior amiga.

Izabel

Tenho desconfiança que teu Pay conta alojar o Dr. Bernardino, e peço-te me digas se

o sabes. Se conta acho que lhe destina pessimo quarto pois é aquelle debaixo do quarto do

Jozé. Não o acho decente.



Lisbôa 12 de Maio de 1858

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de nove que muito me

fez rir com a anecdota do tinteiro intornado. He forte sorte a dos pobres tinteiros na tua mão,

levão vida negra. Mas o cazo é que está o anno acabada e tu formado. Sempre tivestes hum

animo rezistindo vir às festas, com o qual eu não contava! Acho que fizestes muito e muito

bem, mas como conheço o teu gosto por divertimentos nunca julguei que tivesses tanto

propozito. Eu tenho a maior pena que nem tu nem o Jozé venhão vêr estes funfuns que não

creio sejão muito divertidos no fundo mas que fazem sahir hum pouco Lisbôa da sua habitual

monotonia. O que posso fazer, é jornal do que se passar, e reparar bem em tudo, como a pobre

Gertrudes me recomendava para contar.

Teu Pay ficou passado com tu divulgares o segredo do convite ao Bernardino, e

fallares no quarto; com effeito é a estufa que lhe destinava, e não tratava nem de a mobilar

nem nada. Acho que suppunha que tudo se havia de arranjar por arte magica. Deos queira o

homem não acceite, pois mesmo para elle é muito mais commodo estar em caza sua, e mais

perto das Cortes. Eu o que tremo sobre tudo é da falta de polidez de teu Pay e huma vez que

elle se principia a secar do hospede. Em fim não ha remedio agora senão deixar o cazo

entregue à Providencia.

Hoje vou começar a receber na Boa Morte o que me toca em partilha. Está me

custando, e faz-me muita impressão e saudade de meu Pay. Não posso por tanto senão dizer-te

ADeos, pois tenho que estar na Boa Morte às 10 horas.

Estimo que te divertisses no tal Theatro. Abraço te e abençoo te assim como ao Jozé

sendo d’ambos

May e maior amiga.

Izabel

A Raynha partio hontem de Inglaterra.



Lisbôa 16 de Maio de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Estou ha huns poucos de dias sem cartas de Coimbra, não tenho cuidado porque o

Dr. Bernardino tem dado noticias de vocês, mas não gosto de as não têr diariamente.

Tenho cá as tuas caixas, estão bem bonitas, tanto que acho pena fazê-las galvanizar e

mando as assim. A fita é que não é tal e qual a amostra. Eu não a pude procurar, porque tenho

tido muito que fazer, mandei o Antonio e elle pretende que se não acha melhor. Não duvido,

pois agora tudo falta em Lisbôa. Apezar d’isto, estou persuadida que ninguem tem cartas mais

elegantes.

Recebo agora a tua carta de 14. Percebo perfeitamente a tua impressão com a

despedida do Dr. Bazilio Alberto, pois a mim taobem me chegarão as lagrimas aos olhos

quando li a descripção da scena. Na verdade se os Lentes comprehendessem todos a sua

elevada missão, se se identificassem com os estudantes, se tomassem a peito a sua instrucção,

se se considerassem os Pays dos rapazes durante o tempo dos seus estudos universitarios,

muita influencia terião sobre a mocidade! ! mas desgraçadamente quazi todos tomão o lugar

de Lente como hum officio que lhe dá pão para comer; o que querem é cansar-se o menos

possivel. Se os estudantes approveitão ou não dos seus estudos pouco lhes importa, e os

estudantes vão à aula porque não podem deixar d’ir; não dão faltas, para não perder o anno, e

o que querem só é passar para têr a carta de formatura. Ainda bem que o Dr. Basilio faz

excepção à regra do Lentes, e os meus filhos à regra dos Estudantes.

Deu-me vontade de rir o que tu imaginas a respeito da leitura do teu artigo; e não

posso deixar de reconhecer que adivinhastes a respeito da mana; diz que quer lêr, principiou,

mas ainda não levou ao fim. Teu Pay nem principiou. Eu li de fio a pavio, como terás

percebido pela minha carta de antes d’hontem ao Jozé. Acho que percebi a tua idea, e não

digo que o artigo fosse a minha especialidade mas como era teu, não dormi à leitura. Fizestes

muito bem de me avizar dos artigos que devem apparecer na Revolução e no Parlamento pois

senão não os lia.

A Raynha entrou hontem na Curunha, dizem que por cauza do tempo, e mandou

pedir as ordens d’ElRey pelo Telegrapho. Sua Majestade mandou dizer que viesse logo para
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Lisbôa de maneira que se espera hoje e n’esse cazo o dezembarque he amanhã. Os

preparativos para a chegada estão quazi todos acabados.

ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé, e a ambos abraço e abençoo como May e

maior amiga.

Izabel



N.451 Lisbôa 21 de Maio de 1858

Meu querido Filho do meu Coração.

Hontem recebi a tua carta de 18 assim como a do Jozé da mesma data e por ellas soube

que te tinhas decedido a ir ao Bussaco com todos os companheiros de caza e alguns amigos, o

que muito estimei, pois estou persuadida que não se hãode ter sacado, e que ao menos não

ficarão mettidos em caza durante estes cinco dias de feriado, e durante estes festejos todos.

Hontem teve lugar o beija mão em Belem, estava immensa gente, acabou às cinco

horas da tarde; foi huma estafadeira formidavel. A sala do beija mão, que é a mesma em que se

dansa, estava toda coberta desde a cimalha até ao chão de cobertas de damasco carmezim, o

trono era de veludo carmezim bordado d'ouro, muito rico. ElRey e a Raynha em vez de

fallarem ao Corpo Diplomatico na Salla rezervada para elle, fizerão-no entrar na Salla do

Trono, e fizerão a volta d'ella fallando a todos. A Raynha é muito galante, tímida, sem ser o que

os Francezes chamão gauche, estava muito ricamente vestida com hum vestido de noiva cor de

roza bordado de prata, e cauda irmãa; na cabeça hum riquissimo diadema que lhe deu ElRey,

colar de diamantes, muitos diamantes no peito; em fim com huma toilette esplendida, e que lhe

ficava muito bem.

Quando sahio o Corpo Diplomatico, entrarão as Senhoras na salla. Suas Majestades

forão fallando a todas, e ellas sahindo por outra porta, à medida que beijavão a mão à Raynha.

Estavão muitas, cinquenta e tantas, e todas muito bem vestidas, à excepção de Anna da Câmara,

Augusta Sacramento, e Baroneza de Barcelinhos.

As minhas duas Irmãas estavão ambas muito bem. As Palmellas taobem. A Condessa de

Farrobo D. Eugenia, com hum vestido com rendas, muito rico. Emilia de Saldanha, muito bem.

Em geral era tudo novo, e bom, não fazia vergonha a nenhum estrangeiro que viesse, e

mesmo estavão muito melhor que algumas senhoras do Corpo Diplomatico. Depois das

Senhoras sahirem, entrou então o povo, isto é, começou o beija mão. Acabado o beija mão,

vierão as Deputações, primeiro a das Universidades, prezidida pelo Senhor Patriarcha; discurso

e resposta. Depois a Deputação da Aula Médico Sirurgica, discurso e resposta. Em seguida a

dos Estudantes. Discurso e resposta. Devo dizer que as tais batinas fazião optimo



effeito; é muito mais bonito, muito mais serio, muito mais grave do que as feissimas fardetas

que as seguirão.

Esquecia-me fallar na Camara Municipal que veio, me parece, fazer o seu discurso

logo depois da Universidade, ou mesmo antes.

Depois dos Estudantes de Coimbra, vierão os da Escola Polytechnica, em seguida a

estes os da Escola do Exercito, e finalmente a Deputação da Academia Real das Sciencias, que

foi a unica que não fez discurso; e eu que estava estafadinha achei inunensa eloquencia, e

sciencia n'aquelle silencio. A Raynha sentou-se ao beija mão, e só se levantou para as

Deputações. Estava muito cansada, coitada. Os Reys estiverão sempre de pé, e não derão a mão

a beijar senão a algumas pessoas que teimarão em lh'a agarrar.

À noite Silas Majestades forão ao Theatro de São Carlos (que estava muito bonito e

enfeitado com grinaldas de flores) mas pouco se demorarão. Hoje ha a revista a que não vou;

mas quero vêr se a mana vai ao fogo. Ella esteve hontem em São Carlos no Camarote da mana

Marianna. Tem andado muito decente, me parece, e todos a tem achado bem.

Espero que recebesses as caixas, pergaminho etc., mas eu estou com algum cuidado

porque me parece que já as devias ter recebido quando me escrevestes.

Os Palmellas estavão hontem em Belem, mas não forão ao beija mão, estavão de

cazaca e calção. Acho que forão só para vêr. O Filippe está altissimo.

Quem fez hontem triste figura foi a Duqueza de Saldanha. Eu até estava com dô d'ella.

Não sabia pegar na cauda, mas isso era o menos, o peior foi cahir-lhe a tiara de diamantes para a

testa, entrou a levantála, esgadilhou se, entrarão a sahir os cabellos postiços, em fim apezar do

seu titulo de Duqueza e da sua grãa Cruz, parecia o que tinha sido, e não o que era.

Entre tanto o Duque estava encantado, de vez em quando vinha fallar-lhe durante o

beija mão e até a fez sentar n'huma salla ao pé para descansar. Como ella tem andado doente dos

olhos e ainda tem hum enflamado, à noite para o Theatro levou lhe hum frasco como huma

agoa, paninhos, e a todo o instante lhe estava a chapinhar o olho doente. É certamente muito

carinhozo, mas acho melhor fazer isto no cantinho da sua caza da Rua de São Bento do que no

camarote de São Carlos.

Ainda que todos virão, peço-lhes que não repitão, pois não quero que se saiba por mim.
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ADeos meu rico Filho. Espero que d'hoje a oito dias já estarás em Lisbôa com o teu

Acto feito. Recados ao Caetano, Manoel e Jozé. A ti e a este ultimo abraço e abençoo como

May e maior amiga.

Izabel
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