
Lisbôa 10 de Janeiro de 1856

Meus queridos Filhos do meu Coração. Toma a começar a minha tarefa de lhes

escrever, e he sempre com bem saudades que o faço, pois o que huma May sente quando se

separa dos seus filhos, não sabem vocês o que he, nem nunca hãode saber. Quando no curso

da vida se vão perdendo aquellas pessoas que nos accompanharão nos nossos primeiros

annos, e a quem dedicamos a nossa mocidade, agarramonos com ancia aquelles que

esperamos conservar até à morte, e de quem devemos esperar consolação e amparo; separar-

se d’ellas he hum grande desgosto; mas não ha remedio senão soffrelo com paciencia, para

que Deos não castigue dando outros maiores. O máo tempo, tem-me ralado bem; continuar a

chuva, ainda que com alguns intervalos de sol; mas eu estou cuidadoza no modo por que se

terá feito a sua viagem, e dezejando têr noticias da sua chegada a Coimbra. Hontem não

escrevi, porque vi o Augusto e elle dará noticias de cazas. Apenas sahi, para ir a caza do Abel,

que tinha tido noticias do filho do Havre do dia 28. Não vi nenhuma das manas, mas a mana

Marianna mandou saber de mim. Esta noite conto ir aos Mariannos, e de dia tinha ajustado

com o Luiz ir ver as Photographias do tal Front, mas como elle me não mandou recado

nenhum, acho que não irei. A Thereza está bôa, e manda recados. Ella finalmente rapou se

hoje. Veremos se lhe faz bem, e lhe vem melhor cabelo.

Peço-lhes que digão ao Caetano que a mana Thereza lhe pede que compre para o

Manoel huma meza para estudo, e humas cadeiras para o quarto; huma estante, e o mais que

vir que lhe he percizo, e que saque sobre mim do que gastar; pois o rapaz não tem moveis

nenhuns. A tal meia comoda, mesmo não se chegou a comprar, e o O’Neill mandou para cá os

seis mil reis. Agora então escreveo que era melhor ir de Lisbôa aquillo que fosse percizo, mas

a mana que sabe que vocês comprarão lá todas essas couzas, e que sahem muito caras

mandadas de cá, pede ao Caetano o favor de arranjar esse negocio. Eu digo que saque sobre

mim, mas isto quer dizer que saque sobre o Costa como costuma, e que me avize para eu

pagar depois.

O Jozé pode estar socegado a respeito das suas dividas, que tanto me recomendou;

hontem paguei tudo ao Antonio, e vou tratar de prehencher no mais as suas ordens

remettendo-lhe os livros, mas parece-me que não poderão ir pelo Manoel. Recomendo-lhes

muito que tomem todas as cautellas possiveis para se não constiparem. Vejão se lhes faltão

alguns abafos, e mandem dizer o que he. Se o frio aperta muito, posso mandar-lhes camizas
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de malha de lãa, que sempre são mais quentes do que as de algodão. Em quanto a comida, não

faço recomendações, pois sei que tem cautella.

Estou dezejando saber se o incomodo de estomago que o Antonio soffria hontem lhe

passou. Muita falta me fazem as repetidas vezitas do José ao meu quarto, e os seus arranjos; já

cá tenho humas poucas de couzas guardadas para elle me fazer quando voltar. Estou

dezejando taobem saber como elle se arranja a respeito de explicador.

Amanhã começão ambos a ir às aulas. Tenho huma Missa por sua tenção. N’este

instante me manda o Marquez de Fronteira a Revista militar em que vem a necrologia de meu

Pay, mando-lhes hum numero, e peço-lhes que tenhão cuidado em o não perder, pois tenho só

mais outro. Eu gosto do artigo pois elogia, mas diz a verdade, sem aquellas lizonjas baixas e

exageradas, que tanto repugnavão a meu Pay, e que tanto me repugnão a mim. ADeos meus

queridos Filhos. Espero depois d’amanhã carta do José que me prometteo escrever logo.

Acceitem recados da mana e a benção que lhes manda esta sua May que será sempre a sua

melhor e mais sincera amiga.

Izabel



Lisbôa 14 de Janeiro de 1856

Meus queridos Filhos do meu Coração. Foi com bem gosto que recebi antes

d’hontem à noite as suas cartas de 10, e que tive a certeza de terem feito huma bôa jornada,

apezar da chuva e máo tempo. Sempre he huma grande couza poderem ir n’huma carroagem

fexada, e ainda que o José se sinta cansado, nunca de certo o está tanto como se fosse a

cavallo. Dou por muito bem empregado o que se gastou na tal estrada para Coimbra, assim se

gastasse tudo o mais; ainda que as obras saião caras, o paiz e os particulares ganhão muito

com ellas. Estimo que a minha manta servisse ao Antonio na viagem, e mesmo em Coimbra

lhe pode servir para se abafar no quarto quando estuda. Dize-me se te faz conta para isso, pois

então quero mandar huma ao José. A todos os instantes me lembrão com saudades e com

cuidado. Tudo me vem ao pensamento estudos, saudes. Tomara a todo o momento têr

noticias. Hontem esperava o Papá carta do Antonio mas não tivemos nenhuma, do José não

espero senão no domingo, ou para melhor dizer na segunda feira; não havendo novidade, não

me lizonjeo que possão escrever mais de trez vezes por semana, pois na verdade tem bastante

que estudar. Agora o que exijo he que fallem a verdade em quanto a saudes.

Digão-me se com effeito acabou de todo a cholera. Aqui, graças a Deos,

dezapareceo, mas desde hontem que se estão fazendo Préces por cauza da chuva, que tem

feito muitissimos estragos. Huma parte do muro antigo do Castello cahio. Antes d’hontem

dizem que houve hum tremor forte ao meio dia. Eu estava no jardim com a Thereza e não o

senti, mas em alguns sitios sentio-se muito; no Terreiro do Paço fez muita impressão; os

empregados da Secretaria da Guerra, assustarão se tanto que fugirão todos para a Praça.

Dizem que cahio o estuque de hum dos tetos, e que as paredes ficarão muito arruinadas. Deos

nos livre de semelhante perigo. Supponho que nos devemos têr perdido muito em Val de

Ventos, porque a azeitona não estava apanhada, mas não tenho sabido bem o que ha. O mano

Fernando tem andado muito incomodado, com hum attaque de rhumatismo, de maneira que

ha dois dias que me não aparece. Foi da muita chuva que apanhou.

Vejo pela carta de Jozé, que a parte baixa de Coimbra está innundada; ainda bem que

a sua caza de vocês he no alto, pois parece-me que deve sêr mais sadia. Vejo que o O’Neill os

foi esperar; em o vendo fação-lhe os meus cumprimentos. Hoje deve lá têr chegado o Manoel

Ponte; eu hontem estive na Bôa Morte para fazer companhia à mana. Achei a Thereza Ponte

muito saudoza, coitada. A mana Thereza de cá taobem não o está menos dos manos, e a todo
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o momento me falla n’elles. Hontem jantarão cá os Barrunchos; o filho sahio a huma certa

hora, e o Pay depois de elle se ir embora, fez-lhe muitos elogios, disse que elle estava agora

muito bom rapaz, que tudo quando ganhava lh’o entregava, que era muito amigo do Irmão e

da Irmãa, que estava muito em caza; em fim que estava outro; e por essa occazião fallou na

historia antiga d’Arroyos, na scena com Maria Francisca de Vilhena, etc. e que se não

arrependia, pois tinha tido muito bom rezultado. Tem razão, coitado. O Rozado escreveo

hontem, dizendo que a chuva he que o tinha impedido de ir ao bota fora dos seus bons amigos

e muita outra couza que não repito porque me lembro que teu Pay mande a carta. ADeos meus

queridos Filhos. A mana abraça os e manda recados, e eu abraço os como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.

O Luiz no seu baile dansou com a Infanta. O Conde de Mesquitella fez vis-à-vis a

Amelia Loulé, e depois safou se. Dizem que isto fez muita bulha, não sei porque.



Lisbôa 18 de Janeiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Para não faltar ao meu costume escrevo hoje

ainda que estou hum pouco cansada porque tive que escrever para o paquette e que copiar

duas grandes cartas para mandar ao mano Pedro. Diz o ditado que mais vale pouco que nada e

por isso faço estas duas regras para lhes dizer, que muito estimei saber que o José tinha dado a

sua primeira lição e que se não tinha atrapalhado. He bom principio. O Manoel Ponte taobem

mandou dizer que elle tinha respondido muito bem, que se sabia pelos companheiros. Vejo

por tanto que foi bôa lição, e muito o estimo. Os unicos gostos que posso têr n’esta vida, são

os que os meus filhos me dão, assim como os unicos desgostos para os quaes me sinto sem

força são aquelles que por elles me possão vir. Mas espero que Deos me livre d’elles, pois

tenho a consciencia; que os não mereço, ao menos que fiz sempre tudo quanto dependia de

mim para os não merecer. Hontem à noite estive nos Mariannos e hoje contava ir à Charneca

mas está hum tempo horrível, e então não me rezolvo. O mano Fernando tem passado muito

incomodado com humas dores nevralgicas no coto. Coitado faz dô, pois muito soffre. Eu

hontem vim a hum acordo com elle sobre os nossos negocios, e fiquei bem contente pois não

podia com a idea de huma demanda entre nós. A mana Marianna annuio logo ao que nós

tínhamos combinado, agora falta a mana Thereza. Veremos. He não fazer uzo elle do

Testamento, que tem muito por onde se lhe pégue, mas que dá de si huma renhida demanda, e

sugeitarmonos à decizão do Abel em quanto às reclamações de pratas e joias, reclamações que

o mano Fernando sabe que o Abel não acha todas justificadas. ADeos meus ricos Filhos,

abraço os e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Acceitem recados da Thereza e deem os meus ao Caetano.



Lisbôa 23 de Janeiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Tinha hontem tenção de te escrever, mas depois

tive tantas sequinhas pela manhã, que o não pude fazer. Espero que não ficassem com

cuidado, pois seu Pay escreveo antes d’hontem. Eu he que ha alguns dias não tenho cartas de

Coimbra; a ultima he do José de 17, espero com tudo que estejão bons, pois o Manoel Ponte

não diz nada a seu respeito, e eu conto com o sua promessa que escreverião se tivessem

alguma couza. Os estudos devem lhe dár bastante que fazer. Tu ainda este anno não fostes

chamado à lição, naturalmente qualquer dia o és, e será bom que te vaz preparando. Relembro

agora a tua ultima carta de 16, vejo que te não respondi a respeito da farda de Moço Fidalgo

para o Dr. Bernardino. Como fostes tu tomar ao serio huma couza que eu te disse a brincar!

Parece impossivel que não percebesses que era huma caturrice; pois as fardas Moço Fidalgo,

são para aquelles que tem já exercicio, e não para todos os que tem o foro. Eu fallei n’isso por

me dar vontade de rir a idea d’hum homem como eu imagino o Dr. Bernardino com huma

fardinha encarnada muito acatitada. Agora arranja tu lá o negocio como poderes, mas o mais

simples será dizer a verdade; isto he que não se traz a farda senão depois de ter servido de

moço Fidalgo, ou para Servir. ElRey costuma a receber aos domingos, no ultimo havia muita

gente; tantas senhoras que nem mesmo chegavão as cadeiras, e por isso dizem que estava

menos sensabor. Em bailes he que se não falla. Mesmo o Club dizem que não haverá senão

hum.

O Thalberg foi muito aplaudido no concerto o outro dia. Dizem me que vai tocar

amanhã a caza do Conde de Farrobo, e a Condessa mandou convidar a mana, mas eu não

quero ir, e antes quero que ella vá sem mim ao Theatro ouvila, do que a huma soirée; tanto

mais que para soirée não está arranjada, e não tenho pachorra de pensar n’isso. Veremos

como se arranjão as couzas. Ainda nada de navio com o Honoré. Estou bem ralada. Tem

havido temporaes fortissimos. Ha trez dias deu à Costa ao pé de Cascaes hum brigue vindo

d’Angola; dizem que morreo o Capitão e mais dez pessoas que tentarão salvar se na lancha,

entre ellas hum Irmão do Paiva Pereira, que vinha muito rico. Coitado. Os que ficarão a bordo

salvarão se. No Algarve houve hum tremor muito forte, e a mizeria dizem sêr horrivel. Faz

afflicção tanta desgraça. Parece que está a mão de Deos sobre nós. A chuva continua quazi

sem cessar, o que não faz he frio; mas está tudo carissimo, e os pobres muitos soffrem. Eu

agora como Prezidente da Associação, vejo-me douda com requerimentos e por alguns que

attenda e que contente sou obrigada a recuzar muitos. ADeos meu rico Filho. Muitos recados



0313_1856_01_23P AS_BE8DB2 / página 2

do Antonio que veio agora aqui de prepozito pedir-me isto para ti e para o José. O Antonio

Vicente taobem se recomenda, e eu faço o ao Caetano. A mana manda te e ao José muitos

recados e eu a ambos abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 27 de Janeiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Muito dezejo a certeza que estás livre dos

attaques de respiração, he mais hum motivo, e bem forte para eu suspirar pelo bom tempo,

pois estou convenci da que a humidade he que te tem feito mal. Espero que recebesses as

pastilhas que mandei pela Diligencia de hontem, e estimarei que te tenhão feito bem. As taes

que fazem bem ao Alexandre Ponte tem no papel em que vem embrulhadas a indicação do

modo por que se devem tomar. Teu Pay foi hontem fallar com o Dr. Gomes, que taobem

receitou humas pirulas, mas diz que como está longe he percizo que tu as sugeites à aprovação

do medico d’ahi. Verei de as mandar amanhã, com as observações do Dr. Gomes. Deos queira

que já te não sejão percizas. Antes d’hontem recebi huma carta do José em que diz que estás

melhor.

Hontem espalhou-se em Lisbôa huma noticia que fez a toda a gente muita pena; e he

a de têr sido assassinado o Bayard antes d’hontem às onze horas da noite no momento em que

entrava em caza. Derão-lhe hum tiro na cabeça, cahio logo sem acordo; e apezar de viver até

hontem às duas horas da tarde não tomou nunca a si. Era hum excelente homem, que não se

sabia que tivesse hum inimigo pois nunca tinha feito mal a ninguem, vivia ha muitos annos

retirado dos negocios publicos e era geralmente estimado. Espalhou-se logo que era o seu

criado que o tinha morto para gozar mais de pressa do legado que elle lhe deixava pelo seu

Testamento. O cazo he que o homem excitou logo as suspeitas, foi interrogado, respondeo

atrapalhadamente, e derão ordem de o levar para a cadea. Elle quando ouvio isto, pedio aos

cabos de policia que o deixassem ir ao seu quarto; foi, mas accompanhado por trez homens;

quando se pilha no quarto, tira a arma a hum d’elles e quer se abrir caminho para fugir, ferio

dois, mas não podendo escapar, agarra n’huma navalha, e dá-se dois golpes formidaveis hum

no ventre e outro no pescoço de maneira que ficou quazi degolado, e cahio. O Sirurgião que

foi chamado disse que era hum homem morto, que não havia nada a fazer. Com tudo como

vivia ainda levarão no para o hospital. O Sirurgião que ali estava, tratou o sem piedade e sem

esperança mas cozeo, laqueou lhe as veias etc. e hoje dizem que o homem está muito melhor e

que naturalmente escapa. O Conde da Ponte chegava a caza do Bayard quando o homem

acabava de se suicidar, e diz que nunca vio nada mais horrivel. Foi hum crime atroz o de

assassinar o pobre Bayard e tenho muita pena d’elle; pois conheci o muito antes de cazar.

Dizem que deixava a sua famillia toda muito bem, e legados bons aos seus amigos.
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Fallar em divertimentos depois de huma couza assim, custa; mas assim he o mundo,

e por tanto não quero deixar de te dizer que ouvi hontem o Thalberg pela manhã no Armazem

de pianos do Menmann, e a mana foi à noite com o Papá ouvi-lo no Theatro. Tinha quazi

escrupulo que ella o não ouvisse, e por isso a deixei ir. Ella gostou muito, e eu taobem, mas

acho que o Lizt enthusiasma mais. ADeos meu querido Filho; recados ao José e acceitem

ambos a bênção que lhes dá esta sua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 31 de Janeiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Ha bastantes dias que não temos cartas tuas,

mas recebi antes d’hontem huma carta do José, e segundo o meu antigo costume de escrever

huma vez a hum, huma vez a outro, dirijo-te a ti esta carta. Estimo saber que estás melhor da

respiração, mas mesmo pelo que teu Irmão diz vejo que ainda não estás inteiramente bom. O

tempo de certo tem contribuido muito para esse incommodo que tens soffrido pois sei muito

bem que humidade ainda lhe faz mais mal do que o frio. Graças a Deos ha já trez dias que não

chove, he o ultimo das Preces, e parece realmente que Nosso Senhor teve dô de tanta gente

que não achava meio de ganhar hum bocado de pão. Concorreo immensa gente às Igrejas, a

mizeria era geral. O Conde de Ponte tem andado fazendo diligencia a vêr se estabelece sopas

economicas em todas as Freguezias, encarregou os Regedores e os Parrochos de promoverem

subscripções para esse fim, contando o Governo ajudar as Freguezias mais pobres. Com

effeito em todas, toda a gente se tem prestado a concorrer para huma obra de caridade tão bem

aplicada; em Santos, em Belem, na Ajuda, Encarnação e não sei aonde mais já se estão

distribuindo muitos centos de rações diarias. Aqui em S. José está toda a gente rica disposta a

dár o que for necessario, mas o nosso Prior he bastante descuidado acho eu, pois ainda se não

deu passo nenhum, o que me faz pena e quezilia, porque os pobres perdem os outros podem

julgar que he má vontade da parte dos Parrochianos. Eu já escrevi ao Regedor offerecendo a

minha cota para o mez de Fevereiro e Março, para vêr se dava hum impulso.

O José diz-me que tu não percizas mais abafos; de facto por agora não faz frio;

parece incrivel que em Janeiro se esteja escrevendo ao pé de huma janella aberta como eu

estou fazendo agora.

Voltando às sopas economicas, não quero deixar de te dizer que o Thalberg offereceo

o producto do seu beneficio amanhã para esse fim.

O tio Luiz j á o ouvio, e gostou muito, mas diz que não se compara com o Lizt; que

nos generos são differentes he verdade, mas que o Lizt quando queria tocar com a expressão e

delicadeza fazia o tão bem como este, em quanto este quando toca couzas de bravura, não se

compara com o primeiro. Em fim o Luiz acha razão ao dito de G. Sand (me parece) que dizia,

Lizt he unico, e Thalberg he o primeiro. Entre tanto o Luiz gosta muito e antes d’hontem

estava em braza porque não sabia como havia combinar amanhã o concerto no Theatro com

huma soirée em caza dos Marquezes ...
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(Falta uma parte da carta)

... José de Vilhena foi hontem dar parte do seu cazamento à tia Pombal, mas não

quero fallar n’este assumpto pois como teu Pay escreve, e he couza em que gosta de fallar, e

sobre a qual não lhe escapa particularidade nenhuma de certo, escuzo eu de repetir. O mundo

de certo não acaba por se extinguir a raça humana. Eu, de que me admiro, não he que se caze;

mas he que se caze com tanta ligeireza; que haja tantos Nunos e Marias Romanas, e por outro

lado tantos que vendo as orelhas dos outros a arder ponhão as suas ao pé do lume. A noiva de

Francisco d’Almeida he bastante rica, e dizem que bôa rapariga. Elle ainda nada disse a teu

Pay, que pretende têr sido quem teve a primeira lembrança. Dize ao José que me deu vontade

de rir a sua exactidão em quanto ao dinheiro do gorro, e que como o do anno passado já eu

tinha lançado em conta; escuza de me querer pagar agora, que não acceito; em a Condessa de

Sobral pagando, cá lhe lanço em Receita na sua conta. Dá-lhe recados, acceitem os ambos da

mana, e a bênção que lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



Lisbôa 5 de Fevereiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Estou desde hontem à noite com a pedra no

sapato por cauza de ti, porque teu Pay recebeo huma carta do Padre Patulea do dia 3 em que

lhe diz que tu estavas doente; tive huma do Jozé de 2 que não diz que tu estejas incomodado,

mas como elle he a boca da verdade, e não diz que estás bom, fiquei afflicta, cuidadoza, e

peço, mesmo que me digão a verdade. Teu Pay teve huma carta tua do dia primeiro dizes não

estar ainda bom, e podias têr peiorado no dia 2. Em fim estou nos ares, e tomara têr mais

noticias. O Jozé que falle sempre nas saudes de vocês ambos, pois fio-me na sua palavra; tu e

o Caetano, por bem, mas nem sempre dizem o que ha. Eu ainda quero têr esperança que o tal

Padre Patulea, não estivesse bem informado; se assim he, escuzava de me vir cá metter sustos,

pois como não faço lá o melhor conceito da sua pessoa, ainda que jura que tu não tens nada de

cuidado, não acredito no seu juramento. Tomara têr cartas hoje, mas não as espero.

Dize ao José que muito estimo que elle se sahisse tão bem da sua ultima lição, e que

espero assim continue. Tem grande massada, mas não ha remedio. Nada se consegue n’esta

vida sem trabalho. Hoje acabão as ferias. Aqui tem estado o entrudo mais sensabor que he

possível. Hontem jantarão cá os pequenos Assecas e Pontes, e à noite vierão as Braamcamps e

Sabugaes; não se fez nada senão tocarem as que sabião, e as pequenas jogarem a cabra cega

na caza grande. O baile do Luiz he que foi concorrido, mas eu não tenho detalhes. Teu Pay

não foi, e mesmo hoje não te escreve, porque está hum pouco prezo da respiração; acho que

foi de comer carne de porco, que sempre lhe faz mal; mas não he couza de cuidado, e anda

por toda a parte. ADeos recados ao José ao Manoel Ponte e Caetano, e acceita os da mana.

Abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 9 de Fevereiro de 1856

Meus ricos Filhos do Coração. Hoje he hum dia de muita saudade para mim; sahi

muito cedo, depois tive huma massada com o Dr. Abel por cauza de negocios, e voltando para

caza tarde e hum pouco cansada, só lhes posso dizer que estou bôa, e que amanhã escreverei

com mais vagar. Abraço-os e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 13 de Fevereiro de 1856

Meu querido Filho do Coração.

Quiz hontem escrever te mas de maneira nenhuma pude e não te hade admirar

quando eu te disser que antes do almoço me apareceo o tio Fernando, dizendo me que estava

decedido a fazer inventareo judicial. He percizo saber que na vespera tinha elle levado a

norma da escriptura feita pelo Dr. Abel, e parecia estar por ella, tendo nós cedido a todas as

suas exigencias, excepto a avaliação da prata perdida e das joias, no que nos tinhamos

louvado no Dr. Abel. Este arbitro tinha elle mesmo escolhido, e dizia sempre que se sujeitava

à sua decizão; mas como ella não foi em todo como o mano Fernando dezejava, não quiz estar

por ella. Eu confesso que fiquei tão zangada com a ideia do mano Fernando têr andado a

mangar com todas nós; que nem me tenho affligido. Para voltar ao dia d’hontem, quando o

mano Fernando sahio e, d’aqui, vou almoçar em cima do almoço, Conde da Ponte; depois

Maria das D. Vallença; depois Maria Eugenia que vinha tocar os duetos, com a Thereza e se

demorou até às 3 horas, finalmente tive que ir a caza do Abel para saber se elle queria sêr

nosso Advogado, e finalmente quando voltei não erão horas de escrever. Tive pena, porque

não gosto de faltar nos dias em que costumo mandar-lhes noticias minhas e mesmo para mim

he hum gosto conversar hum bocadinho com vocês. Tive antes d’hontem carta do José de 13

em que me diz que tu só soffrestes da respiração e que agora estás bom. Dezejo saber se de

todo livre de toce, ou se ainda tens restos. O tempo torna a estar humido, hoje chove mesmo, e

receio que te tomes a ressentir d’elle. O José diz-me que não ficou muito contente da lição

que deu na aula de Philozophia, mas espero que não fosse de todo má. Talvez elle percize de

hum explicador, e n’esse cazo peço-lhes que o tomem. Espero que o Viegas já esteja de todo

bom, pois deve fazer falta ao José. Tenho muito dô do Dr. Bernardino por têr o filho tão

doente, e muito desejo as melhoras do pobre rapaz coitadinho, que segundo me dizem já he

crescidinho. Em quanto ao deriço com a Tichi por causa de D. José de Vilhena, continua

sempre; a noiva já foi pedida e eu espero parte qualquer dia; como não tenho nada com os

precedentes, faço tenção de ir logo procurar a noiva; e acho que realmente a Tichi não tem

motivo de se queixar. Ella deixou de trazer o anelão que tinha os cabelos d’elle.

Recebi a carta que o Caetano me mandou dos moveis que comprou para o Manoel, e

que já paguei ao Costa.
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Temos huma obra em caza formidavel; não se imagina o estado dos telhados, estavão

parte a cahir. A Henriquetta por milagre não ficou debaixo do seu, e por cima do teu quarto do

lado do Jardim estava tudo em mizeravel estado. He de quezilia, mas que remedio ha senão

gastar. ADeos meu rico Filho abraço te e abençoo te assim como ao Jozé como tua May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 18 de Fevereiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d’hontem tive noticias tuas por huma

carta do Jozé que me assegura que tu estás completamente restabelecido dos attaques de

respiração, e tomando ainda leite de burra, mas já sem toce. Agora he que fico inteiramente

descansada, pois agora taobem he que me dão a certeza de tu estares bom, e que entrão em

mais detalhes. Andei huns dias bem apoquentada, e com muito cuidado, tanto mais que o não

queria mostrar, e andando trinando sempre com a mesma couza, a imaginação trabalhava

muitissimo. Felizmente estás já bom. O José manda dizer que morreo hum estudante, mas não

diz de que, e o Manoel Ponte que o diz, escreve de maneira que se não fica sabendo o que he.

O que o Manoel diz, e não nos agradou, he que huma filha do Nazareth estava com hum

attaque de cholera, ainda que benigna, sempre prova que a ha.

Aqui não se falla n’essa doença, mas nas vezinhanças de Lisbôa ha bastante. Em

Benavente tem havido muitos cazos; sei isto pelo Calheiros que diz com todo o sangue frio

que tem lá a mulher e hum filho, mas que treme da doença e por conseguinte não poem lá os

seus pés. Hontem jantou aqui D. Antonio de Vilhena e Antonio Vicente, assim como os dois

Barrunchos. À noite apareceo o Dr. Abel com a filha, que elle tinha promettido trazer aqui

huma vez. A Thereza gosta d’ella, e fez o que poude para sêr amavel coitada, não teve

remedio senão puxar pela proza toda a noite. No fim da noite apareceo Carlos Bento, d’huma

melancolia que faz dô; perdeo a May e está muito sentido coitado. Teu Pay he que estava

muito attacado da respiração e não gozou das vezitas. Eu acho que he procedido do estomago,

pois tem soffrido d’elle bastante, e esta semana deu-lhe para comer peixe, o que de certo lhe

fez mal. Hoje está hum pouco melhor, mas não bom.

O tempo taobem não ajuda. No dia da Procissão choveo d’hum modo que fazia

medo; o tio Saldanha estreiou a sua carta com huma bôa molhadela, mas deve se dizer que ia

como se tal não fosse, impassivel, e com a maior seriedade; não direi o mesmo dos seus

Ajudantes que ião a olhar para toda a parte e a rir-se. ElRey D. Pedro foi pela manhã a São

Roque beijar o pé ao Senhor. O povo gostou muito de o vêr lá; se não tivesse estado tão máo

tempo dizem me que ElRey teria mesmo ido a traz da Procissão. Eu tomara que elle tomasse

todas essas devoções nacionaes, pois se o fizer, acaba com os ultimos Miguelistas, e he

partido que eu tomara que dez aparecesse.
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Antes d’hontem nas Cortes houve a interpelação do Conde de Thomar ao Duque de

Saldanha; dizem que já ninguem estava com pachorra de ouvir nem hum nem outro, e

realmente não podião sempre repetir o mesmo que já se diz ha muito tempo; e a tal conversa

de regateiras he bem impropria da Camara. Entre tanto no fim cada hum foi abraçado pelos

seus amigos; ambos se julgão triunfantes, e na primeira occazião tornão a pregar. ADeos meu

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

Ponte, e a benção que te manda a tua May e melhor amiga.

Izabel



Lisbôa 23 de Fevereiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Tenho andado estes dias bem pouco em mim, de

maneira que nem lhes tenho podido escrever, e com isto digo tudo; pois para não achar hum

momento para dar noticias minhas aos meus filhos he percizo que esteja não só afflicta mas

muito no ar. Não julguem com tudo que se me tem tirado do pensamento pelo contrario tem

me feito muita saudade e muita falta, n’estes dias tão tristes e em que tanto se me tem

renovada a dôr da perda do meu bom Pay. Como saberião pela mana, estão finalmente os seus

restos no seu ultimo lugar de descanso, e he huma triste consolação, mas sempre o he, telos

aqui por perto. Hontem pela manhã fui à Lapa despedir-me d’elles pela ultima vez, imaginem

a impressão que me faria! Parecia me tudo aquilo hum sonho! A mana coitada, foi comigo,

não me quiz largar, ainda que taobem tudo lhe estava fazendo muita impressão. Depois

viemos para São José, aonde tinhamos Missas; ali vierão têr as Tias, que depois vierão aqui

para caza passar o dia e jantarem comigo. Tivemos bastantes vezitas de dia, e mesmo à noite;

obrigarão nos muito todos que vierão, mas que tristeza nos fazia tudo! Hoje tornamos todos à

nossa vida ordinaria, mas a tristeza e a saudade cá fica, e ficará sempre. Hoje tive carta do

mano Pedro; coitado continua com o seu tratamento, mas muito devagar. Elle fallava muito

em vir, mas diz que se tivermos questão judicial que não vem em quanto durar, e infelizmente

n’isso estamos. O mano Fernando acho que julga que o Inventario judicial aprezentando elle o

testamento de meu Pay se hade levar como elle quizer, mas está enganado; entre tanto faz

afflicção têr demandas entre irmãos e filhos de tão bons Pays. Veremos o que tudo isto dá de

si.

Recebi antes d’hontem a tua carta de 22 que acho devia sêr de 20, estimo muito que

tenhas prudencia e não te exponhas a molhadelas, por cauza da respiração. Agradece ao

O’Neill os seus cumprimentos e faze-lhe os meus. Vejo que vocês agora o veem pouco, o que

sinto pois tu és-lhe obrigado, e he hum bom conhecimento que se não deve deixar de cultivar,

quando há tão poucos amigos que mereção este nome.

Vejo que o Abel não gosta muito de Paris, até certo ponto não me admira muito pois

imagino que elle por agora não tem senão poucos conhecimentos e esses mesmos secantes e

de cumprimento só! Tenho pena que não visse ainda Mme Cheronnet que he tão bôa pessoa, e

o havia de obzequiar quanto podesse. ADeos meu rico Filho, abraço te e abençoo te assim



0320_1856_02_23P AS_BECC18 / página 2

como ao José, armando os a ambos do fundo da minha alma, como May e mais sincera e

verdadeira amiga.

Izabel

Recados ao Manoel Ponte e ao Caetano.

A mana manda-te muitos a ti e ao Jozé.



Lisbôa 27 de Fevereiro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a carta do Jozé do dia 25 em que

me diz que estão bons e que por terem muito que fazer he que não escrevião havia alguns

dias. Eu tinha cuidado porque tinha tido carta do Caetano em que dizia que estavão bons;

hontem teve teu Pay huma carta do Padre Patulea em que lhe diz que vocês estão gordos e

córados; com cara de optima saude, e sempre com optimo comportamento. Tanto huma couza

como outra estimei, mas a primeira parte lembrou me que viesse tão explicada em

consequencia do foguete que tu lhe destes quando elle mandou dizer que estavas doente. O

Ferrão aqui esteve o outro dia; elle acho que está zangado pela injustiça que lhe fizerão,

segundo parece, e pela minha parte dezejo que o tal Miguelista não seja nomeado, pois acho

tolice que o Governo pague a hum homem que declara publicamente que o reconhece por

illegítimo e que só considera como rei de Portugal, D. Miguel. Ainda que haja plena

liberdade, que cada hum possa pensar e fallar como quizer, quando se trata de nomear hum

Lente, de escolher hum homem para ensinar a mocidade, não acho indifferente colocar n’esse

lugar huma pessoa que tem principios inteiramente oppostos ao systema constitucional, e que

não reconhece a Dynastia reynante. He impossivel que não procure inculcar aos seus ouvintes

as suas ideas e fazendo e contribue para conservar a divizão entre a famillia Portugueza;

couza que o Governo deve impedir quanto puder. O Ferrão foi Miguelista mas já o não he.

Hontem houve na Camara sessão bulhenta. O Marquez de Vallada disse ao Duque de

Saldanha mais injurias do que elle nunca ouviu ao Conde de Thomar; ao menos assim me

contarão, e que finalmente tinha dito que assim hum como Proudhon dizia La propriété c’est

le vol assim se dizia do Duque de Saldanha que o seu nome era le vol. Parece incrivel que o

regenerador Marquez de Vallada diga isto, e acho que o Duque de Saldanha à sahida da

Camara devia simplesmente puxar-lhe pelas orelhas e dizer-lhe ao ouvido que se tornasse a

fallar assim o massava com as suas proprias mãos.

Antes d’hontem houve hum grande concerto de curiozos; foi immensa gente. A

Viscondessa da Charruada dizem me que está tocando com muita força, mas pouco gosto. He

o contrario do que fazia d’antes. A Fornos d’Algodres dizem me que tem muita execução. O

Barão de Moncorvo tocou muito bem. O Augusto Loulé atrapalhou se de maneira tal que não

poude acabar a aria. As O’Neills cantarão muito bem; he o que ouvi. Estavão os dois Reys, e

o Pay pulando-lhe a voz para cantar taobem, mas dizendo que se não atrevia por cauza do
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Senhor D. Pedro. ADeos meu rico Filho. Acceita recados da mana, dá os meus ao Jozé e

ambos recebão a benção que do Coração lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 3 de Março de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Era hontem o meu dia de escrever para

Coimbra, mas tive tanto que fazer pela manhã, que me não foi possivel dar-lhe noticias

minhas, e por isso disse à mana que escrevesse, para que não ficassem com cuidado. Antes

d’hontem tive carta do José do dia 29 que me diz que tu lhe tinhas ouvido dár lição em

Philozophia; que tal foi? pois elle nada diz. O que elle conta, he que tu vais ao Museo quazi

todos os dias ver as Aulas. Que Aulas são ? Quando fico com estas curiozidades que são todas

filha do. interesse que tenho por vocês, e do muito que dezejo seguir mesmo longe todos os

seus passos, he que sinto a auzencia e o laconismo das tuas cartas. Em todo o cazo, como o

meu dezejo para que apprendão, e adquirão novos conhecimentos he sempre o maior, e tenho

d’isso huma ambição desmedida, estimo que vás às taes aulas, pois espero que tires d’isso

algum proveito.

Estou te escrevendo vindo d’huma patuscada com a mana e se quizesse fazer te

curiozidade, dizia te que adivinhasses; mas como sei de certo que não acertavas, sempre te

digo. Soubemos esta manhã que tinhão chegado a Lisbôa trez irmãas de caridade francezas,

que vão para o Brazil, e que vão vezitar as freiras Inglezinhas. A mana estava com

curiozidade de as vêr, pois tem hum traje muito differente das nossas, e leveia portanto às

Inglezinhas. As irmãas são trez como disse, duas francezas e huma brazileira que acabou o

seu noviciado e vai para a Bahia. He huma rapariga muito moça e galantinha; e dizem me que

de muito bôa famillia. Agora ha em Paris algumas doze noviças brazileiras, e as Irmãas de

caridade são o mais respeitadas e estimadas do Brazil que he possivel. Ha mais de 180, e no

Rio de Janeiro estão à testa dos hospitaes, das escolas, cazas d’Azylo, e creches. Só aqui he

que ha tão poucas que a nada chegão e essas mesmas sujeitas a huma regra tão severa que

perdem a saude e não ficão com força de poderem acudir aos outros. Parece impossivel, ha

imensas raparigas pobres que gostarião muito de poder entrar para os Conventos de clausura,

e para a ordem das Irmãas de caridade, não ha devoção; pois são de certo muito mais uteis aos

seus semelhantes do que as outras. Em Espanha mesmo ha Irmãas de caridade. Se o senhor

Patriarcha quizesse já se tinha dado hum impulso a isto. Em fim a Providencia nos ajude.

Para fallar em couzas mais mundanas vou dar-lhes huma noticia que de certo os

espanta. O cazamento da Maria Mascarenhas está desmanchado, não sei detalhes, sei só o

facto, e dizem que foi o rapaz que o desmanchou. He bem sensabor para os Marquezes de
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Fronteira, e para a filha. Deos muito abate as soberbas cá n’este mundo, mas eu tenho pena,

pois a Maria he muito bôa pessoa, e não merecia sêr desprezada. Agora veremos com quem

caza, pois deve ajustar se quanto antes, a não sêr que renuncie a cazar para sempre. O

Barruncho, que pretende saber tudo melhor do que ninguem, diz que ella não gostava do

noivo, por cauza d’hum official chamado Reis; eu estou persuadida que he peta, pois os taes

homenzinhos julgão todos que ninguem lhes reziste, e às vezes metem se prezunções

bazeadas no ar. He verdade que a culpa tem as mulheres, pois infelizmente ha muitas que não

só não rezistem a hum mas não rezistem a nenhum. ADeos meu rico Filho, muitos recados ao

Jozé, e ao Caetano e Manoel Ponte. Dá-lhe os parabens d’hoje que são os annos da Maria

Rita; eu vou sahir para dar os parabens à mana. ADeos meu rico Filho. A mana Thereza

manda te recados e ao José. Eu abraço e abençoo a ambos como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 7 de Março de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de quatro e muito

sinto que não estejas ainda perfeitamente bom da respiração. Tem sido huma couza bem

impertinente, e espero que tu tenhas feito tudo quanto o Dr. Raymundo te aconselha de fazer,

para te pores bom d’esse incomodo. Eu, só te posso recomendar que tomes as cautellas

necessarias para não apanhar constipações, e para não comer nada que te faça mal, pois o

estomago entende muito com a respiração.

Vejo o que tu me dizes a respeito do Manoel; o que me não admira, pois conheço

muito bem o que elle tem de bom e de mao; fazes muito bem de lhe dár os conselhos que

julgares a propozito, pois talvez vindo de ti, que és ainda moço, lhe fação mais impressão do

que sendo dados por huma pessoa d’outra idade. Eu heide vêr como faço, para prevenir a

mana do que tu me dizes; mas não quero fallar directamente para te não comprometter a ti, e

mesmo para que a mana, que quando se trata dos filhos, he tão susceptivel, tome a couza

como ella deve sêr. Entre tanto ella ha dias fallou me em o Manoel ir dar lição a caza dos

Palmellas, e disse-me que não estava nada contente com isso, porque receia que o Manoel não

approveite tanto como approveitaria se desse lição sozinho, pois sabe que o Thomaz he

mandrião, e o Filippe muito dezinquieto, e que por cauza d’elles o Manoel tinha tomado a

principiar tudo quanto já tinha dado sozinho, o que he perder tempo. Pelo que vês, ella julgava

que era culpa dos Palmellas se o Manoel tinha voltado para traz, mas pela tua carta receio

agora que seja culpa d’elle. Os meus filhos felizmente não me tem dado d’esses cuidados; o

José continua com o seu estudo aturado; coitado; espero que tenha a recompensa do seu

trabalho.

Dá-lhe recados, e ao Caetano. Acceita os da mana, que está hoje com hum bóbó na

cara, que alguma couza a incomoda, he huma borbulhinha, que está bastante inflammada, e

por isso não a deixo sahir, e perde a Procissão de Santos. He verdade que não lhe faz lá muita

pena, pois não he das devoções do seu maior agrado.

Dá os parabens do dia d’hoje ao Manoel, são os annos do menino Atiso, já lhe fui

levar as minhas colgaduras, e acheio contentissimo, de espada baretim e espingarda que lhe

tinhão dado as irmãas. ADeos meu rico Filho, acceita recados da mana e a benção que te

manda a tua May e maior amiga.
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Izabel

Esquecia me dizer-te que o Almeida vai todas as noites a Arroyos e faz huma corte

rasgada à Thereza. Aquillo ali está em grande dezharmonia, e dizem que o Salvador, se Maria

Francisca não sahir de caza sahe elle.



Lisbôa 10 de Março de 1856

(Enganei-me escrevendo hoje ao Antonio mas escreverei depois duas vezes a fio ao Jozé).

Meu querido Filho do meu Coração. Devia têr-te escripto hontem, mas não me foi

possivel, foi hum d’aquelles domingos em que nada :fiz nem nada pude fazer. Ao menos ouvi

Missa, e fui ao sermão do Padre Du Fougerais, que pregou muito bem Não se imagina a

quantidade de gente que o vai ouvir. Sobre tudo homens. Ha muitos que são fixos, e os que

vão huma vez, sempre tornão; não se houve na Igreja nem tugir nem mugir, vê-se que todos o

escutão com gosto; e realmente elle, não digo que seja hum portento de eloquencia, mas falla

muito agradavelmente e sobretudo prega huma moral muito bôa; a todos convence, todos

sahem d’ali querendo pôr em pratica os seus conselhos; ao menos parece-me. Muita pena que

não haja pregadores portuguezes que procurem imitalo, que não fação aquella gritaria do

costume, nem a exclamação de choradeira do :fim. Hontem pregou com tudo hum padre

muito moço em São Domingos que ouvi elogiar muito ao Dr. Abel. He hum Soares Franco.

Dizem que promette muito. Veremos. Eu :fiquei com vontade de o ouvir.

Sei pela carta do José que já se forão todos dez obrigar; estimo que estejão já

aliviados d’isso, ainda que me parece que o Caetano não :ficou lá muito contente com o seu

confessor.

Não tens tornado a ser chamado â lição? Tenho pena, pois acho que as lições

contribuem muito para dar bom nome ao estudante. O José, sei que tomou a ser chamado.

Dize-lhe que o estimo, e dá-lhe recados. Acceitem os ambos da mana; que andou dois dias

com a cara enchada com hum furunculo, mas hontem arrebentou, espremi-lho, e hoje está

quazi bôa. ADeos meu rico Filho. Vou hoje a hum grande derrota de pobres com a Marqueza

de Ficalho, depois vou jantar ao Calhariz, couza muito extraordinaria de que sempre tenho

perguiça, mas de que me não pude safar. Recados ao Caetano e Manoel. Tu e o José acceitem

ambos hum abraço e a benção que lhes manda esta sua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 17 de Março de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Ha já huns poucos de dias que te não escrevo, e

hontem queria fazelo, mas vim da festa de Ramos com tanta dôr de cabeça que não tive animo

para nada; deitei me em cima do banco, passei pelo som no, e ao jantar já estava muito

melhor; hoje estou bôa, e não quero deixar de escrever para que não fiquem com cuidado em

mim, ainda que pela carta da mana terião noticias de todos. Eu tive as de Coimbra pela carta

do José de antes d’hontem. Estimo saber que estão todos bons, graças a Deos, agora tem

descanso, pois estamos na semana de ferias. O tempo está tão mao que não hãode poder gozar

para passear. Já se não sabe quando hade cessar de chover; faz melancolia ouvir

constantemente a agoa a cahir; mas contra isto não ha nada que fazer, e devemos suppor que

Deos que a manda, he porque ella he necessaria.

Acabo de te mandar e a teu Irmão huma encomendinha de amendoas, que espero

partão amanhã pela diligência, para chegarem para a quinta feira Santa, mas recomendo-te

que não tomes huma fartadela pois podes têr huma indigestão. Recomendo-te isto porque sei

que he couza de que gostas muito (e n’isso pareces-te comigo), mas he percizo não as têr à

mão para te não deixares tentar. Não se imagina o luxo que ha agora nas lojas de confeiteiros,

a quantidades de caxias bonitas que se veem e o preço d’ellas; Eu na loja em que estive, que

he a do Castelare que teve o premio na expozição, encontrei me com D. Alvaro, e deu me

vontade de rir a quantidade de couzas que fez pôr de parte. Se compra tudo gasta hum par de

moedas. Estavão huns homens a discorrer sobre o cazamento de D. Francisco d’Almeida; hum

d’elles dizia que a noiva tinha tido vinte e quatro pretendentes, e que D. Francisco tinha sido o

preferido porque se tinha mettido com o confessor, que tem grande poder sobre a rapariga.

Não sei se isto he assim ou não, mas que o negocio foi muito bem manejado, isso não tem

duvida. Taobem ella podia têr acertado peior, pois elle não fura paredes, mas he bom rapaz.

Sei pela tua carta à mana, que em huma das Aulas, ainda te não chamarão à lição, o

que tu atribues a zanga do Lente por não teres ido fazer a tua venia. Como acho que por fim

sempre te hade chamar huma vez, he bom estar preparado, pois o melhor despique que podes

tomar d’elle he dar huma lição tão bôa que elle não possa deixar de reconhecer que fez mal

em te não chamar mais cedo. Os taes Lentes de Direito não são lá nem muito exigentes nem

muito justos; mas grande couza he a gente têr a sua consciencia socegada de têr cumprido o

seu dever, e de saber aquillo que se propoz a estudar. O mundo sempre por fim faz justiça.
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Soube hontem por huma via muito afastada que o Jozé he classificado como o

primeiro da Aula de Mathematica, e muito estimei esta confirmação das notícias do Caetano e

das tuas. O Manoel Ponte, taobem sempre diz à May que o Jozé he o melhor estudante da sua

aula. Elle he realmente bom rapaz, pois sempre falla em vocês com muita amizade e fazendo

lhes elogios, o que prova que não ficou zangado com os teus conselhos. Dize-me tu, se elles

fizerão effeito.

A May do O’Neill está melhor mas acho que tem huma doença incuravel. Quem

estava hontem muito mal, foi o pobre Antonio de Menezes, coitadinho; faz muito dô, e a

mulher taobem. ADeos recados ao Caetano, ao Jozé e Manoel Ponte, acceita os da mana e a ti

abraço te e abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 21 de Março de 1856

Meu querido Filho. Chego da Igreja bastante cansada, pois são 2 horas e fui para lá

às 8 Y2 mas apezar d’isso não quero deixar de escrever duas regras para lhe dizer que estamos

bons, à excepção de seu Pay, que está ainda attacado da respiração. Anda tomando charopadas

que o Silva lhe tem receitado; mas que conforme o costume pouco bem lhe fazem; entre tanto

como o tempo está melhor, espero que isto influa n’elle. Hontem sahio, mas hoje não teve

pachorra.

Não se imagina a quantidade de gente que havia hontem pelas ruas, era como hum

dia de Procissão nos sitios em que ella passa; custava a passar a carroagem, e em algumas

igrejas não se podia penetrar. A noite estava linda e convidava a andar. Eu e a mana fomos

aos Inglezinhos, e como antes d’hontem tinhamos sahido no fim de Matinas para vir para São

Luiz quizemos hontem fazer o mesmo mas sahimonos mal, pois não podemos de modo

nenhum entrar. Senti por cauza do Sermão, lá o Stabat não me fez pena, ainda que foi cantado

pelas O’Neills, Farrobos etc.

Hoje acho que vou, e tomara já cá a Pascoa. ADeos meu rico Filho. Recados ao José,

Caetano e Manoel Ponte e acceita tu e o mano hum abraço e a benção que te manda esta tua

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 27 de Março de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Nunca depois que vocês estão em Coimbra, fui

tão má correspondente, mas não he de certo por me esquecer dos meus ricos filhos que não

tenho escripto, mas sim por falta de tempo, pois primeiro com a Semana Santa, depois com a

morte da pobre Maria Rita, e finalmente com os preparativos para a eleição da Direcção

Consoladora dos Afflictos, não tenho podido quazi dispôr de mim. Agora está tudo prompto, e

contava hoje escrever a ambos, mas veio huma carta de Paris, sobre negocios a que tive que

responder, e foi-se parte da manhã. Que zanga que fazem os taes negocios, pois por fim de

contas não devia haver nenhum, senão repartir e entregar, mas com as couzas do mano

Fernando temos para peras, e sabe Deos quantas demandas. Quem está contentissimo he o

escrivão, que já disse que ha muito tempo que não tinha huma pechincha tão bôa. Faz

quezilia, he percizo que todos vivão, mas eu tinha mais devoção de dár aos pobres do que à

justiça. O Honoré vai-se embora, faz-me impressão coitado, mas elle ha muito tempo já que

não tem nada que fazer, e que infelizmente acabou o seu serviço e então he natural que dezeje

voltar para a sua terra. Mr. Flahault prometteo fazer diligencia para o empregar. Elle he bom

homem, e mostrou muita amizade por meu Pay, coitado, de maneira que nós conservamos-lhe

huma penção de 1 000$000 francos por anno.

Recebi a tua carta de 23 e a do José da mesma data, e hontem recebemos as cartas de

25. Por todas ellas vejo que a semana Santa em Coimbra taobem foi brilhante, e que o José e

Caetano forão a todas as festas. Tu acho que não fostes a todas, mas só a algumas. Como se

chamâo o tal rapaz que pregou? He bem bom que se vão pondo a isso alguns que tenhão

talento; pois realmente nós não temos pregadores; e ainda que tudo quanto he a palavra de

Deos se deve ouvir com devoção e produzir bons frutos, não tem duvida que as verdades bem

ditas faz muito mais impressão. O Frei Joaquim passou hontem a manhã aqui em caza; com

teu Pay de levante, e a (...) sistente; diz que teve muito trabalho na semana Santa, até por fim

o forâo buscar para pregar de repente o sermão da Paixão na Graça diante do Marechal. Teu

Pay metteo lhe na cabeça que devia imprimir os seus sermões todos, e elle diz que o vão

fazer, e que os dedica ao Duque de Saldanha. Bom dinheiro hade custar, pois de mais a mais

são compridissimos, mas escuza de tirar muitos exemplares.

Não sei nada do tal Soares Franco, nem se está emendado ou não, bom será que o

esteja, pois hum Padre de má conducta, ainda que tenha muito talento, não tem prestigio
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nenhum, nem pode fazer grande bem. No domingo ha huma grande festa em São Luís em

acção de graças pelo nascimento do Principe Imperial. O Imperador viu os seus dezejos

realizados e Deos concedeo lhe hum filho. O futuro mostrará se he para perpetuar a famillia e

consolidala no trono, ou não. O enxoval do menino e da ama custou, segundo dizem, 240

contos já he dinheiro para gastar em trapos. O Imperador deu 100$000 francos de esmolas; e

declarou que elle e a Imperatriz serião padrinhos de todas as crianças que tivessem nascido

em França no mesmo dia que o filho.

A respeito de paz nada se sabe com certeza, mas ha muita esperança que acabe a

guerra. Aqui o que tem occupado ultimamente he a Ley dos vinculos, julguei que tinhão

combinado no addiamento mas por fim fizerão hontem huma tal algazarra, que não sei o que

dará de si. Os dois projectos são pessimos, e ninhos de demandas; nas pobres vi uvas ninguem

pensa, de maneira, que acho que as destinão a ir buscar huma tigela de sopa económica.

Estive hontem na Bôa Morte. A tia Ponte está bôa, mas muito sentida, a pequena era

muito galantinha, muito meiga com ella, e faz-lhe muita saudade. Ella coitadinha só hum dia

deu cuidado, no domingo, eu não o soube, nem lá fui. Na segunda feira acordarão me dizendo

que a pequena estava a morrer. Foi logo para lá e achei a a expirar. Forte dô coitadinha. Dize

ao Manoel que muito me tenho lembrado d’elle e da pena que elle terá da Irmãa. Dá-lhe

recados, assim como ao Jozé, a quem conto escrever amanhã. A ambos abraço e abençoo

como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano.



N.328 Lisbôa 31 de Março de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Tive hontem noticias tuas pelo Bronson, do dia 28,

isto he eu não o vi a elle, mas o mano Nuno encontrou-o e disse-lhe para me dizer que te tinha

visto, e que estavas bom, o que eu estimo tanto mais que me tinha chegado hum sussurro que tu

estavas doente. Mas graças a Deos que não he verdade, e espero na bondade de Nosso Senhor

que me livrará d'esses cuidados.

Tive hontem huma carta do O'Neill que me obrigou, e me fez gosto, pois confirma me

que tu continuas a têr com elle as mesmas bôas relações de amizade, e dá me, tanto de ti, como

de teu irmão, muito bôas informações. Amanhã conto responder-lhe. Eu estimo que tu continues

a sêr seu amigo, pois faço muito bom conceito d'elle; e do mesmo modo que não approvo, nem

acho prudente, tomar logo confiança com todos os conhecimentos que se fazem, e tratar a todos

com amigos, taobem acho bom conservar relações com aquellas pessoas que têm dado provas de

amizade e que merecem inspirala. Huma couza que sempre me choca he vêr a facilidade com

que n'este mundo se tomão e largão os amigos, e a facilidade com que se dizem as couzas mais

intimas a pessoas que nenhuma confiança devem inspirar. Por isso he que tudo se sabe, e que

não ha segredos.

O Mexia escreveo a teu Pay que a tua dissertação não estava má; sobre que foi ella?

Agora até ao fim do anno acho que deves têr bastante que fazer, pois não ha mais ferias.

Se não fosse a demora que houve na abertura das aulas, já para o mez que vem, tu aqui estavas;

assim he percizo demorar te mais hum mez por lá!

Não te tenho fallado na Ley dos vinculos, porque sei que teu Pay o tem feito. Estou

convencida que não passa, e que o Ministerio fez huma especie de compromisso com os Pares,

de consentir no addiamento contanto que elles votem a Ley da Fazenda. Esta he de levar tudo;

dizem que excita muito o descontentamento das Provincias, mas, como os Deputados são quazi

todos homens que não possuem hum palmo de terra, pouco lhes importa os tributos que se

lanção sobre a propriedade. Agora a quem paga, importa lhe e muito. Os Miguelistas tem

tomado a peito a Ley dos vinculos; estão sempre as tribunas cheias d'essa gente em dia de

discussão. O que tem graça he que a maior parte d'elles tem trocado as suas terras por

Inscripções e em grande parte arruinado os seus vinculos. Elles com que estão furiozos he com a

paz, pois lizonjeavão-se que o Imperador da Russia havia de vir por ahi triunfante pôr com huma



mão no trono D. Miguel, e com a outra o Conde de Montemolim. Agora acabada a guerra

perdem mais essa illuzão, que era huma de marca maior, mas com a qual se ião entertendo. Eu

estou com curiozidade de vêr as bazes do tratado. A Russia sempre cedeo, e muito; voltou para

traz de mais de cem annos; e deo bem a conhecer que he hum coloço, mas não omnipotente.

Tenho tido cartas do tio Pedro, coitado; já perdeo a esperança de vir este anno a

Portugal. Esta quezilia de questão judicial, atraza tudo, e transtorna tudo. Eu às vezes tenho

pouquissima paciencia, e huma vontade de saltar com o mano Fernando, mas graças a Deos

tenho tido mão em mim, desde que nos citou para o Inventario judicial, não lhe disse nem

escrevi mais nada a respeito de negocios. ADeos meu rico Filho, dá recados ao José e acceita os

da mana, que está toda afflicta com a partida de Mr. Richmond que se vai no dia 4, e diz voltar

só para Outubro. ADeos abraço te e abençoo te assim como ao José sendo de ambos May e

maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.
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Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.
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Lisbôa 4 d’Abril de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem à noite recebeo teu Pay huma carta do

Caetano, que muito gosto nos deo, pois contem muito bôas noticias tuas e de teu Irmão. Por

ellas soubemos que ambos tinhão sido chamados à lição n’aquelle dia, e que ambos tinhão

dado bôa conta de si. Se vocês podessem lêr no meu Coração o gosto que isto me dá, de certo

davão por bem empregado o trabalho que podem têr tido. Dou muitas graças a Deos por têr

bons filhos, peço Lhe ardentemente que os proteja sempre em tudo, e que os conserve no bom

caminho; he o mesmo que pedir-Lhe que os faça felizes, pois a felicidade consiste no

cumprimento dos seus deveres. Quando ouço fallar no que faz o Anadia deveras não sei como

agradeça a Deos a fortuna de me dar filhos tão differentes d’elle. Anda por ahi todo janota, de

carrinho, cigarro na boca, mas nunca vai às aulas apezar de se têr matriculado na Escola

Polythecnica, não sei mesmo se perdeo o anno já. A Famillia he ratona, no fundo. A Irmãa

acho que ainda conserva a mesma idea de cazamento; o Pay está demente de todo; agora a

Avô he que remoçou.

O Jozé Lumiares dizem que está justo com as filha da Maria Roriz, não sei se he

verdade ou não.

D. Pedro tem andado muito influi do com a Ley dos Vinculos, mas acho que agora

vai socegando, porque a Ley de certo não passa. Hoje continua a discussão. Muitas senhoras

tem ido; eu não tenho tido pachorra. Já lá vai o tempo em que eu a tinha de ir ouvir aquelles

senhores, e como a Thereza não tem apetite nenhum de lá ir, não me tenho rezolvido apezar

da mana Marianna me têr dez afiado. O que tomara que taobem não passasse he a tal Ley de

fazenda; mas essa receio muito, até mesmo porque acho que os Pares ( alguns) fizerão huma

especie de compromisso com o Governo de lhe votarem por essa Ley se elle não apoiasse a

dos Morgados. Se ella passar, e se o Fontes continuar no mesmo systhema, receio muito que

por fim a divida nacional suba a hum tal ponto que não haja remedio senão fazer banca-rota.

Quem está cada vez mais furiozo anti ministerial he o Monsenhor. Não sei o que o

Nuncio lhe tinha dito antes d’hontem, mas o cazo he que elle dizia que até então era anti

ministerial, mas não tinhas zanga pessoal ao Duque de Saldanha, mas que n’aquelle dia tinha

muito medo de principiar a sentir rancor; porque tinha hum sentimento que elle não sabia

definir, e então repetia a todo o instante: “Jezus tenho muito medo de vir a têr rancor contra o

Duque de Saldanha; parece me mesmo que já tenho algum”.
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Coitado foi matraqueado grandemente.

D. Jozé de Vilhena dizem que vai pôr sege. Está por tanto em grandes aumentos; mas

não se sabe quando he o cazamento.

ADeos meu querido Filho. Recados ao José, Caetano e Manoel Ponte; acceita os da

mana e das Tias que ambas perguntão sempre muito por vocês. Abraço te e abençoo te assim

como a teu Irmão, sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 9 d’Abril de 1856

Meu querido Filho do Coração.

Tendo tido que sahir esta manhã, só te posso dizer que estamos todos bons, e que não

estranhes escrever tão pouco, pois amanhã o farei mais longamente. Abraço-te e abençoo-te

assim como ao José como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 10 d’Abril de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Cumpro a minha promessa e escrevo te hoje

outra vez, pois a carta d’hontem não conta, he mesmo o que os francezes chamão un poulet, e

não gosto nada de escrever assim para Coimbra, mas às vezes não sei como faço, mas passa se

a amanhã em couzinhas muito secantes e não faço aquilo de que mais gosto. Com as

interrupções então não tenho mesmo paciencia nenhuma.

Fallastes-me huma vez na doença do Menezes, e depois não dissestes mais nada

supponho que he signal que elle se restabeleceo. A tua respiração como vai? não se tem

ressentido do mao tempo? Como soffrestes tanto durante o inverno sempre receio que te torna

o attaque, e afflige me esta humidade tão continuada. Parece que o Sol está degenerado, que

não tem força, brilha dois ou trez dias, e depois encobre se. Faz tristeza, e faz mesmo cuidado

para o futuro pois recea se que os generos subão ainda muito mais, e elles já estão pôr hum

preço bem alto. Huma das pessoas que me lembra sempre he o tio Nuno e a famillia; elles tem

andado em grande apuro, o que não admira; mas tem sido ajudados; com tudo hontem constou

me que já tinhão outra vez o soldo empenhado. Parecem me duas crianças, chorão e distrahem

se com tudo. O Marquez de Saldanha que he muito generozo para elles, deu-lhe agora huma

ordem para a mulher ir comprar a caza da Lembre hum chapeo e hum chale. Aprezentou-se

no domingo com hum chapeo lindo branco com rozas, e o chale taobem branco, tudo muito

elegante, mas pouco durador. Coitada estava tão contente como se tivesse tido a sorte grande.

Ao mesmo tempo he huma fortuna, se se ralasse como algumas pessoas se ralarião, morria e

com isso nada ganhava, nem melhorava a sua pozição. Já está em caminho o quarto filho.

Marianna d’Almeida, teve esta madrugada huma menina. A Tichi esteve lá hontem

com a D. Maria, que queria por força ficar para assistir à scena, mas a Tichi não achou

proprio, e não consentio. D. Maria veio trazela à caza, e foi agarrar Maria Amalia de Carvalho

para voltar para São Sebastião. Lá estiverão até depois da meia noite, e não ficarão até mais

tarde porque Maria Amalia não tinha dito nada ao marido de maneira que D. Maria não teve

remedio senão passar sem vêr o dénouement, mas muito lhe custou, diz que queria dar mais

alguma couza ao bolieiro para ficar até à madrugada. Não achas óptimo? He mesmo de D.

Maria. Mas eu se fosse Antonio Coutinho tinha cortado logo a curiozidade, pois não a tinha

deixado entrar. ADeos meu rico Filho. Abraço o José e a ti e a ambos abençoo como May e

maior amiga.
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Izabel

Recados da mana.

Dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 14 d’Abril de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Desde 9 que não temos cartas tuas, mas temos

huma do José do dia 10, e sabemos que estão todos bons, assim como sabemos que tens

estado em correspondencia com o Marquez de Pombal, por cauza do sermão para as ezequias

do Avô. Supponho que hade ser o sermão em Pombal, pois o sermão aqui está encarregado ao

Ferrão, segundo ouvi. Na Igreja das Merces, trabalha se muito, parece que as obras estão

adiantadas, mas o que parece taobem he que a Igreja estava a cahir, pois quem passa e olha vê

que erão tudo ruinas. Foi huma fortuna, rezolverem se a mandar vir os restos do Marquez de

Pombal para impedir o jazigo da famillia de vir a terra, o que seria huma vergonha. Hontem

recebeo o Tozão d’ouro,. o tio Saldanha; não conto a ceremonia porque supponho que teu Pay

o hade fazer, elle que assistio a ella; só direi que no fim o novo cavaleiro abraçou suas

Magestades e todos os Grãa Cruzes prezentes, e que o Conde de Mesquitella estava muito

escandalizado por não ter tido o abraço. O Salvador de Vilhena estava com a sua farda de

moço fidalgo. Muito estimo que elle se rezolvesse a dar esse passo, pois he mais huma

famillia que com o andar do tempo deixa de sêr Miguelista, e isto prova-me que o primo

Christovão no fundo tomara elle deixar de pertencer a esse partido, pois he o mais contra o

seu genio que he possivel, aprovar tudo, andar de mordaça na boca e não discutir. Eu estou

convencida que se se voltasse ao antigo systema, os proprios Miguelistas havião de têr

saudades d’esta plena liberdade que ha de fazer o que se quer e dizer o que passa pela cabeça.

Quando se tem gozado deste bem pelo espaço de 20 annos acho que se torna

necessario à vida, como o ar que se respira. Re verdade que os Francezes que taobem gozarão

de liberdade durante 35 annos estão agora ou parecem, contentissimos com Napoleão que os

não deixa nem tugir nem mugir; mas isto não se explica senão pelo caracter ligeiro dos

Francezes e pelo egoismo de que hoje são dotados. Não ha nada mais difficil do que descobrir

qual he a opinião publica em França, nenhum jornal diz nada que possa fazer entrever a

verdade, mas como não supponho que Napoleão deixe de sêr homem por sêr Imperador, creio

que sempre hade haver alguns descontentes, e que se não fallão he porque os não deixão

fallar. Por exemplo a excessiva despeza que fizerão para festejar o nascimento do Principe

Imperial he huma verdadeira loucura. Rum pequeno que teve a fortuna de vir à luz no mesmo

quarto d’hora que sua Alteza, fica com huma penção vitalicia. Entre tanto Napoleão tem

grande geito para levar os seus compatriotas.



0332_1856_04_14P AS_BF3729 / página 2

Ha muitos dias que te não fallo na nossa demanda com o mano Fernando. Agora vai-

se tratar primeiro que tudo de saber se minha May tinha direito à metade dos bens adquiridos

durante o seu cazamento. O que diz o meu D. futuro? na sua escriptura de cazamento não se

especefica nada a esse respeito, só se diz que caza por dote e arrhas, segundo a Ley do Reyno.

O peior he que temos para muito tempo. ADeos meu rico Filho. Recados ao José, ao Caetano

e Manoel Ponte. Acceita muitos da mana e da tia Marianna e tia Ponte que sempre perguntão

por vocês. A ti e ao José abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 18 d’Abril de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem à noite recebeu teu Pay a tua carta de

16 na qual dizes que supões que serás brevemente chamado à lição e que estás preparado para

isso. Eu muito estimarei que te tomem a chamar, pois acho-te razão em dizer que quando se

he chamado a meudo faz mais gosto estudar, porque ha mais occazião de mostrar que se sabe.

Com tudo, ainda que se deem poucas lições, quando as que se dão são bôas, o estudante

sempre adquire bom nome, e muito mais se tem assiduidade em seguir as aulas e bom

comportamento n’ellas. Quando se estuda, e se tem applicação, sempre ha occazião de

mostrar o que se sabe. Estou dezejando saber como D. Francisco se sahio da sua prelecção no

Instituto, pois a eloquencia não he o seu forte, e de mais tem hum ar doutoral quando falla,

que eu acho dezagradavel n’hum rapaz. He bom mostrar convicção, mas não vaidade.

Hontem appareceo aqui D. António d’Almeida depois de huma auzencia de muitos

mezes. Diz o Conde que agora em o tio Saldanha estando a Seco, que hade vir mais a meudo e

talvez. O tio Saldanha em se mudando deixa de ter cuzinheiro, e vai jantar a huma caza de

pasto. Acho huma idea celebre, mas cada hum sabe o que faz, e entre tanto os seus comensaes

muito hão de sentir.

Hoje são os annos do mano Pedro. Faz me saudades d’elle e de meu Pay, coitadinho

que o anno passado ainda nos deo de jantar n’este dia. Mal pensavamos nós que dentro de tão

pouco tempo haviamos de o perder! Eu confesso que ainda estou longe de estar conforme, e

muitas vezes parece me hum sonho. Não posso olhar para o seu Daguerreotype depois de

morto. Forte afflicção me faz. ADeos meu rico Filho. Estou hum pouco cansada porque tenho

escripto muito. Recados ao José e a ti e a elle abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana. Dá os meus ao Caetano e Manoel. Que tal estuda este agora?



N.334
Lisbôa 23 d'Abril de 1856

(Pela Diligencia vai hum embrulhinho com a chave da mala.)

Meu querido Filho do meu Coração. Hoje mesmo parte o almocreve que leva huma

mala com o fato que tu pedes para ti e para o José. Vão duas cazacas, dois pares de calças, dois

coletes, dois pares de luvas pretas, duas gravatas, dois pares de botões pretos; huma camiza para

ti, porque o Antonio diz que não tem lá nenhuma capaz; e como receio que tenhão frio, vai o

paletot do José, e hum de teu Pay para ti. Vão taobem dois chapeos, e approveitei a occazião de

mandar huma lata com chá, que já estava prompta para ir pela diligencia. Como só hoje pela

manhã he que soubemos da partida do Almocreve, não tivemos tempo para mandar mais nada, o

que sinto porque pensava em mandar alguma golodice. Vai taobem o teu placar. O fato está todo

muito bem conservado, como verão, e o Antonio está a tremer que se trace se lá ficar; por tanto,

se te parecer mais prudente torna o a mandar depois da função. Espero que se divirtão na tal

patuscadinha, e que não percão mais de hum dia d'aula, pois hum por força hãode perder ainda

que deem feriado. He verdade que o dia 8 cahe n'huma quinta feira. Desejo taobem muito que o

tempo esteja bom, mas que não faça muito calor. O José diz-me que o que lhe faz pena he pôr se

a caminho sem sêr para Lisbôa. Já tardou mais que chegasse esse tempo, por tanto he percizo ter

paciencia; mas eu taobem o tomara já cá.

Muito estimo o que me dizes a respeito da tua lição. A consciencia nunca engana, e

quando se quer ouvir o que ella diz; e fazer calar o amor proprio, sempre se descobre a verdade.

Nós muitas vezes pretendemos illudir os outros; mas a nós, raras vezes nos illudimos, e por mais

razões que nos demos, por mais que advoguemos a cauza que o nosso interesse nos induz a

deffender, sempre existe no fundo do coração hum sentimento interno que nos mostra de que

ládo está a justiça. As paixões mesmo estonteão; mas não fazem calar aquella voz tão íntima,

mas tão profunda que falla sempre, e que he a primeira que se ouve quando se acorda e a ultima

quando se adormece. Por isso, voltando à tua lição, se estás satisfeito d'ella, he signal que foi

bôa.

A tua carta, confesso que me deu vontade de rir, mas estimei-a muito, pela franqueza

com que me fallas. Não posso dizer que me dás mel pelos beiços, pelo contrario. Na tua opinião

minha May não tinha direito a metade dos bens adquiridos, o cazo he que acho que



não ha Ley expressa a esse respeito; (porque o artigo que tu citas da ordenação, parece dizer

respeito às bemfeitorias nos bens vinculados) e como muitos lettrados nos acconselhão que

tentemos essa questão, sempre vai começar. Eu já não tenho pachorra para a tal demanda (e só

agora começa) tomara me compôr; mas não ha probabilidade nenhuma que isto se possa

conseguir.

Em quanto aos Morgados, eu de certo não desejava que elles se abolissem, até mesmo

porque a maior parte dos administradores governão se pessimamente; e o que tem impedido as

famillias de cahirem na mizeria he as vinculações dos bens. Taobem combino contigo em

dezejar que a nobreza seja instruida, acho mesmo que tem obrigação de o sêr, pois não ha nada

mais rediculo do que pôr a sua glória em têr muitos Avôs e grandes propriedades, quando se não

tem merecimento nenhum nem d'huma nem d'outra couza, e quando se não tem capacidade para

sustentar com dignidade o lugar em que Deos nos colocou na sociedade. Quanto mais elevada he

a pozição que temos, mais obrigações nos impoem.

Em quanto a seres retrogrado, espero que não recues até ao Miguelismo, pois essa na

minha opinião he synonimo de idiotismo, tudo o mais não me importa. Estou mesmo persuadida

que tens demaziado juizo para sêr no fundo retrogrado. Compara o estado da Sociedade hoje

com aquelle em que estava ha 400 annos, direi mesmo ha 100 annos. Quem vive por viver, não

sabe o que se passou n'outro tempo, não o pode por tanto pôr em paralello com o que se passa

hoje, e tem desculpa quando diz que tudo hoje he mao, e tudo d'antes era Santo, justo e bom;

mas quem lê e reflecte, não póde pensar assim. Compare-se somente o modo por que se faz a

guerra hoje, e o modo por que se fazia; a maneira por exemplo de tratar os prizioneiros? Não,

nós não chegamos de certo ainda à perfeição, muito longe d'isso; mas seria huma grande asneira

querer voltar para trás. ADeos meu rico Filho. Recados ao José, acceitem os ambos da mana, das

tias Ponte e Asseca e dos primos. Hontem recebi a carta do José de 21 à qual responderei, mas

diz-lhe que não estava nada zangada por não ter escripto, pois sei que elle não perde o seu

tempo. ADeos. Abraço te e abençoo te assim como a teu irmão como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel.
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Lisbôa 28 d’Abril de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Como a mana te escrevia hontem rezervei me

para hoje, pois achei que era melhor que tivesses noticias dois dias a :fio, do que n’hum dia

duas cartas. Hontem recebeo teu Pay a carta em que lhe pedes duas obras sobre direito, e o

prevines que comprastes por 14$400 reis de livros. Elle diz que vai mandar vir as duas

primeiras, se se não acharem aqui. Com effeito tu já hasde têr hum bom par de livros; entendo

essa mania, pois quando se gosta de lêr, não ha nada mais agradavel do que têr bôas obras à

mão. Entre tanto recomendo-te que nos livros que compras alem d’aquelles que te são

percizos para os teus estudos, tenhas muita escolha, e não compres obras que não sejão

realmente uteis e bôas, pois publica-se agora tanta frandolagem, que quem vai a traz do

apetite de lêr as obras novas, gasta muito dinheiro, e acha se por :fim com huma livraria sem

valor, e com livros que quando muito se correm huma vez. Não digo que compres só livros de

Sciencias; mas no ramo da litteratura compra só o que he bom. Estou dezejando que chegue a

tal obra de Montalemberg, he muito interessante, lê-se como hum romance, e verás como te

intertem. Eu ha muito tempo que não leio nada de que goste tanto, talvez fosse por vêr ali

expendidas ideas e opiniões que são as minhas. Li ha algum tempo que não ha maior prazer

do que vêr exprimir n’huma bonita linguagem as nossas proprias impressões, que a falta de

habilidade ou de occazião tem, para assim dizer, conservado adormecidas no intimo do nosso

coração. E isto he bem verdade, pois senti-o sendo a tal obra sobre l’avenir d’Angleterre, e

algumas passagens da Femme Catholique pelo Abade Ventura. As Revistas ultimamente têm

trazido alguns artigos interessantes; como não tens muito tempo para lêr, não tenho pedido a

teu Pay que t’as mande; mas cá as acharás quando vieres.

Tive agora huma carta do tio Francisco que me diz que chega no paquette que parte

d’aqui a oito para Inglaterra. Vem dizer amen a tudo quanto seu Irmão mandar. Acho a maior

vergonha esta sevandijaria dos empregados publico, mas sua alma sua palma. ADeos meu rico

Filho. Dá recados meus ao Caetano ao Manoel Ponte, e ao Jozé a quem abraço e abençoo

assim como a ti sendo d’ambos May e maior amiga.

Izabel

A mana manda recados a todos.



Lisbôa 2 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Na actua ultima carta principiavas por dar

desculpas se te enganavas em mia dirigir a mim devendo sêr para teu Pay, e se alguma vez

tinhas feito o contrario, dizendo que era involuntariamente. Escuzas de pensar n’isso, pois eu

digo-te com toda a verdade que tomo para mim todas as cartas que tu escreves, embora sejão

dirigidas a teu Pay, e que não reparo nada se me passas alguma vez em claro. Não me acuza a

consciencia de têr esses crimes tão rediculos, e ainda que me sentiria de certo, se de cazo

pensado, tu não escrevesses nunca, não estou agora a contar quantas cartas me escreves a

mim, e quantas a teu Pay. De mais a mais, eu he que as guardo todas. Por tanto não trines com

isso; mas se podesses tomar o costume de têr como huma tira de papel dentro da tua gaveta

aonde escrevesses as datas das cartas que escreves, e o nome das pessoas a quem escreves, era

huma couza, que ainda que hoje te fosse inutil, para o futuro podia têr utilidade, pois como tu

algum dia hasde têr cartas importantes a escrever, convem muito marcar as datas das cartas

que se escrevem.

Hontem recebi huma carta do Jozé do dia 29 em que me diz que tinha hum mao

bocado que passar hoje na aula de Mathematica. Supponho que era alguma lição mais difficil

a que elle imaginava sêr chamado, e toda a manhã me tenho estado a lembrar d’elle. Como

não podia fazer outra couza senão encomendalo a Deos, mandei dizer huma Missa por sua

tenção, que ouvi assim como a mana na hora mesma em que supponho que elle devia estar à

pedra. Espero em Deos que se terá sahido bem; e muito desejo a às cartas de depois de

amanhã para o saber. Dize ao José que se me não mandou a carta para o Abel por estar

fexada, fez muito mal, pois não lh’o levava nada a mal, nem a tomava como falta de

delicadeza da sua parte.

A Izabel Asseca está melhor mas ainda fraquinha; e o Nhonho com muita toce, e

attacado da respiração. Aquelles pequenos parecem me os soldados de cartão, em cahindo

hum, cahem todos. Tinhão passado melhor todo o inverno, e agora que já não faz frio, he que

adoecem.

Sahe d’aqui o Marquez Pombal, que foi hontem pela primeira vez dar o seu passeo,

depois da sua doença. Vinha o Sebastião. Cada vez faz mais afflicção o tal deffeito no olho.

Achei o magrinho mas crescido. ADeos meu querido Filho, como fui interrompida sou

obrigada a acabar à pressa. Teu Pay mandou te huns apontamentos do Silva Livreiro sobre as
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taes obras de pedes. Parece-me que são obras carissimas principalmente a segunda que tem 22

Volumes, e que talvez achasses alguem que tia emprestasse para a consultares em Coimbra;

antes de a comprar, até mesmo porque o transporte hade sêr caro. Depois de te formares

arranjando a tua Livraria em Lisbôa, pode-se então comprar, pois para hum Dr. em Direito he

de certo muito bem empregada. O que dizes tu ao arranjo do quarto? Teu Pay já hoje tem

andado a depinicar comigo, e a dizer me que me não cede a tal caza senão provisoriamente

pois depois quer para ali mudar a caza da meza. Ora eu fazendo a obra à minha custa, he para

têr ali hum bom quarto que lhe sirva vocês, e aonde eu para o futuro possa pôr taobem os

meus livros. Veremos em que para; entre tanto a obra já começou. A Deos abraço te e o Jozé e

a ambos abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana. Dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 5 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Não quero deixar de escrever hoje, pois imagino

que depois da minha carta d’antes d’hontem à noite, vocês haode ficar dezejando saber como

eu e a mana fizemos as nossas digressões, cada huma para seu lado. Fomos ambas felizes pois

nenhuma teve percalço nenhum; mas eu metti-me em bôa. Não se imagina como está o

caminho até Sacavem; he hum horror, partes lamaçal seco, couza temivel para salabancos;

parte cheia de cascalho, parte arrombado, com muros cahidos, parte concertando-se; e aqui

escapei de bôa; no momento em que passava a carroagem, estava hum cantoneiro britando

pedra e entrou hum pedaço pelo postigo, batendo me na cara, por hum triz não me entra no

olho. Doeo me mas não foi nada, apenas tenho hum signal vermelho. Lembrando-me que

podia ficar cega, não posso deixar de dar graças a Deos de me têr livrado de semelhante

desgraça; pois foi mesmo por duas linhas. O caminho de Sacavem para a Alhandra está hum

pouco menos mao mas assim mesmo he percizo ir com cuidado. Gastámos quatro horas

menos hum quarto. Depois montamos a cavallo, fomos para Subserra; achamos a Marqueza

muito sentida, como he natural, coitada; e eu que estou passando pela mesma dôr, tenho o

maior dô d’ella, tanto mais que he das minhas e de fazer poucas exclamações. A rapariga

taobem está muito sentida, coitada, e parece bem bôa rapariga. Jantamos muito tarde, às 5

horas, eu estava nos ares, com medo que chegasse mos fora d’horas a Lisbôa e que estivessem

cá com cuidado, com effeito erão 8 horas quando sahimos da Alhandra e 12 quando cá

chegamos a porto e salvamento. O que esta lindo he o campo; cheio de flores, o mais cheirozo

e agradavel possivel, de maneira que me não cansei na tal expedição e muito teria gozado se

fosse com a mana. Ella pelo seu lado divertio se muito. Diz que não fez senão rir com a prima

e com a Joaquina Ferrão, passarão muito, e gozarão do dia.

Quando cheguei achei teu Pay com hum caustico no peito, por voto do Silva; mas

acho que lhe fez immenso bem, pois hoje está livre da tal chiadeira que tinha ha huns poucos

de mezes. Tu taobem tornas a soffrer da respiração, forte sensaboria, e muito me afflige.

Tomara que tomasses oleo de bacalhao, estou persuadida que te havia de fazer muito bem. Se

em Coimbra o não ha clarificado, posso mandarto d’aqui. Fico ancioza pelas proximas cartas

para saber se estas melhor. Vejo o que dizes a teu Pay em quanto aos livros, e se te são

percizos não me oponho de certo a que se comprem. Em quanto às obras que ahi tens

comprado, são de certo obras classicas, mas do Goethe imagino que pouco o hasde têr lido,

pois mesmo o famozo Werther he tanto contra as ideas do tempo, he d’hum sentimentalista
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tão aerio para assim dizer, que pouco interessa hoje, sendo a Charlotte une bonne bourgeoise;

que pouco ou nada parece huma heroïna de romance.

ADeos meu rico Filho. Esteve aqui esta manhã o Marquez de Fronteira a aprezentar

nos o novo genro. He bem parecido, sem sêr de certo hum adonis; mas tem bôas maneiras,

convidou-nos para o cazamento na segunda feira, e como he huma excepção que faz em

lembrança de meu Pay, não quero deixar d’ir, e vou logo occupar-me da toilette da Thereza.

ADeos abraço te e abençoo te assim como ao José sendo de ambos May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana; dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte. A mana gostou muito de

saber que tu tinhas comprado as obras de Santo Agostinho.



Lisbôa 10 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Ainda não te respondi à tua carta de 6. Muito

estimo que estejas melhor da respiração, e Deos permitta que este bom tempo que finalmente

temos desvaneça de todo esse incommodo. Vejo que tens tido divertido nas taes soirées a que

tens ido e que Coimbra se vai civilizando, apezar dos homens levarem viola que realmente

não he lá o instrumento mais bonito. O Theatro academico he que passou de moda para vocês,

que se se secão fazem bem de lá não ir; pois he inutil fazer essa despeza. Em quanto ao

Salvador gostar mais de Coimbra do que de Lisbôa; sabes? Não me admira. Todo o homem

que vive algum tempo n’huma terra pequena, sendo huma das primeiras pessoas, e que gosta

hum pouco de figurar, se vem para a Capital, para huma pozição secundaria, em que ninguem

faz cazo d’elle, acha se perdido, e tem saudades da sua antiga reprezentação. Ora ao Salvador

não só acontece isto, mas mais, pois passou de sêr dono de caza, a sêr filho de famillia. Além

d’isso, como elle he amigo da mulher e a estima, acho que se afflige de vêr que a não tratão

com a delicadeza que ella merece, pois as tias parece-me que estão sempre em occazião

proxima com tudo que elle diz e faz coitado. Eu acho que ella faz muito mal, sendo

independente, de se ir metter ali em caza. Sempre achei, e cada dia estou mais convenci da

que tinha razão. Já me disserão que ella quer sahir, mas isso vai dar que fallar; e melhor teria

sido não têr entrado. Admira-me que o Salvador te não convidasse a jantar; mas n’essas

couzas he melhor não reparar, pois d’outro modo está sempre a gente em falsa pozição com

todos.

Em quanto às exequias, dizem me que são só para o mez que vem. Deos sabe

quando serão, e tomara o Marquez que ninguem pensasse em tal. Em quanto à tal expozição

Universal em Lisbôa, era couza em que não tinha ouvir fallar. Como não leio os jornaes

portuguezes escapão me essas couzas. A dizer a verdade, estou persuadida que não passa de

plano d’alguma cabeça mais cheia de illuzões do que as outras, mas que nunca se realiza.

As obras no teu quarto novo já começarão, e saberás que taobem ali tens hum

quartinho escuro ao pé, de maneira que por esse lado nenhumas saudades tens que têr. ADeos

meu rico filho, sou obrigada a sahir por isso acabo. Recados ao José, ao Caetano e ao Manoel

Ponte. Acceita os da mana. A ti e a teu irmão abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 14 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem esperava noticias de Coimbra, e fiquei

desconsolada por não têr cartas, mas espero que não fosse por estar nenhum doente, com tudo

quando se está longe, tudo faz cuidado. Estou certa que a noticia que te mandei da morte do

Antonio Ponte, te hade têr feito muito pena, pois tu tinhas lhe tomado amizade ultimamente.

Faz muito dô, pobre rapaz, e toda a famillia está afflictissima. A May, tem já tido muitos

desgostos, mas nenhum tão grande como este, pois aquelle filho era validissimo. Lembra me

que a queda que deu quando se meteo a tourear em Cintra lhe tenha feito muito mal. Não ha

nada mais perigozo.

Fallemos em couzas menos tristes. Aqui esteve hontem o Marquez de Pombal, que

ainda não sabe quando partirá para assistir às exequias do Avô. Elle não está ainda nada bom,

e hade fazer render o que tem. Houve huma scena galantissima com o tio Francisco, que lhe

quiz fazer confessar, que elle o que não queria era ir à Camara. O Marquez esconjurou se que

não era tal esse o motivo, e que em podendo de certo ia. O tio Francisco responde lhe, muito

serio; pois eu confesso tomara poder safar me. e escapar à tal votação. Isto dito com o seu

modo, não imaginas a vontade que me deu de rir. O tio Francisco, coitado, !! está optimo, o

mesmo em tudo, a mesma sinceridade; a Thereza está espantada, ri às gargalhadas com os

seus medos de se comprometter, e tem razão; pois não se costuma confessar isto, com tanta

ingenuidade.

Antes d’hontem lá fui ao cazamento de Maria Mascarenhas, não havia muita gente,

mas havião pessoas muito disparatadas, e no fundo todos criticavão o cazamento. A noiva não

estava nada bonita. A May estava contente; o Pay taobem, mas hum pouco embaçado. O

Nuncio he que officiou, e tinhão armado o altar no sitio em que estava o piano na noite em

que a mana tocou. Toda a gente estava sentada, como se fosse para hum conserto. Depois do

cazamento houve na sala das batalhas hum almoço bom, mas mal servido, pois havião poucos

criados. Havia huma meza grande no meio da caza; e depois tudo à roda mezas pequenas de

quatro lugares. Depois do almoço vestio se a noiva para fingir que ia para o campo, mas foi só

dár huma volta, e os convidados forão se embora.

A Henriquetta Oeynhensen não gosta nada do cazamento e não o encobre, mas o

Marquez não lhe faz grande moça o que a tia diz. Agora está acabado. Deos os faça felizes.
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Os pequenitos Assecas, tem ainda muita toce e acho que vão passar huns dias a

Bellas. A mana Marianna taobem estava hontem muito constipada, estou com algum cuidado

n’ella e vou vela agora, pois à noite não tenho remedio senão ir ao nojo. ADeos meu rico

Filho. Recados ao José; a ambos abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana, e dá os meus ao Caetano e ao Manoel a quem dirás que muito

sinto a morte do tio.



Lisbôa 16 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Recebemos hontem a tua carta de 13 e não te

enganas dizendo que ficamos bem afflictos quando te soubemos doente, pois não tínhamos

idea nenhuma d’isso; ainda que eu estava com cuidado pela falta de cartas n’hum dos dias em

que as devia receber. A tua carta de 13, apezar de me repetir muitas vezes que estás melhor,

deixa me muito inquieta, pois mesmo pelo que contas de têr estado pouco tempo levantado na

vespera, e de n’aquelle dia já o estares até depois das 7 horas vejo que estivestes muito

incomodado, e que tens mais cautellas do que se costuma têr para hum simples attaque de

respiração, de maneira que fico a trinar, não fosse mais alguma couza. Quero por tanto saber

exactamente o que foi, e o que sentes ainda agora. Dizes que a toce he já pouca, he percizo

fazela passar inteiramente. Toces, são sempre perigozas, e se não te tem passado com leite de

burra, he percizo fazer mais alguma couza, mais efficaz. He percizo que tu taobem pela tua

parte tenhas cautellas, e não faças excesso de qualidade nenhuma. A saude huma vez perdida,

custa a recuperar, e não ha nada mais triste para hum rapaz de que estar sempre soffrendo.

Este anno tens-te dado muito mal em Coimbra, mas nos primeiros que lá passaste d’este-te tão

bem, que deves examinar o que he que te tem cauzado estes repetidos incomodos. Tomara já

cá o tempo das ferias, já faltou mais, mas ainda temos hum mez de espera. Entre tanto Deos

me traga hoje melhores noticias pois estou nos ares a dizer a verdade. ADeos abraço te e

abençoo te assim como ao José e peço recados para o Caetano a quem agradeço o cuidado que

tem tido em ti.

Tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 19 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Desde a tua carta de 12 em que me annuncias

têr estado doente, que não penso senão na tua saúde; pois como vejo que me esconderão o

teres estado incomodado, não me fio taobem muito nas informações que me dão agora. Em

primeiro lugar não sei se foi hum attaque d’asthma que tivestes, ou mais alguma couza.

Desejo sabelo, e se tivestes febre, se ainda tens alguma; se ti vestes só a toce do attaque, ou se

era já toce mais antiga; se te doe alguma couza, e desde quando te sentes assim cansado e

abatido. Se tens espectoração; se dormes bem, em fim tudo bem explicado. Tomara já cá o

tempo das ferias, para tu voltares para Lisbôa, mas se te sentisses doente, e se não podesses ir

às aulas, então talvez fosse necessario vir antes.

Tu dizes na tua carta de 17 recebida hontem que ias melhor, que tinha ido às aulas,

mas que te sentias fraco. Com tudo que já cansavas menos; isto he bom, mas o principio não

me contenta. Desde quando estás tu doente? N’estes cazos he que he hum verdadeiro

tormento estar longe. Dizes que tomas leite de burra, mas isso ha tanto tempo, que me parece

que he necessario fazer uzo de alguma outra couza mais. O oleo de bacalhao por exemplo. Já

te fallei huma vez n’elle, e tomo a fazelo. O tal remedio do Licor Offman será bom para

diminuir a força do attaque, mas não he couza que possa restabelecer, nem fortificar; e o oleo

sim, fortifica muito o peito. Em fim eu cá estou a receitar de longe, e sempre, sempre a pensar

em ti. Agradecia tanto a Deos a fortuna de meus filhos escaparem aos attaques d’asthma. Mas

Nosso Senhor não quiz, não ha remedio senão têr paciencia, indo em tudo fazendo sempre

diligencia para evitar o mal e esperando na bondade de Deos.

Estou morrendo que cheguem as cartas d’hoje, pois como escrevi ao Dr. Raymundo

tenho alguma esperança que elle me responda. ADeos meu querido Filho. Recados ao José.

Dize-lhe que cá darei ao Santos os tais 2$700 reis, e que o seu peculio chega para muito mais.

Em quanto aos livros para ti acho que teu Pay t’os manda vir. Recados ao Caetano e Manoel

Ponte. A ti e ao Jozé abraço e abençoo o como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 22 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem não tive cartas de Coimbra, mas antes

d’hontem teve a Thereza a tua carta de 18 que lhe dá noticias tuas tão bôas, que se as podesse

acreditar ao pé da lettra, ficava socegada, mas não posso. Parece me fortuna de mais, por

exemplo o estares tu inteiramente livre de toce. Entre tanto lizongeo me que estás melhor,

escreves mais no teu genio, e eu e a mana cá vamos importunando a Corte do Ceo, como dizia

a Gertrudes, por tua tenção. O tal systhema de disfarce, he terrivel; não posso estar

descansada, estou sempre como quem está à espera de huma descarga da artilharia,

preparando me para o sobressalto. O Fim da tua carta fez me rir, pois estou vendo o Jozé

saltar da cama para te dar hum beliscão por tu o teres chamado baixinho. Hoje he o dia da

Procissão do Corpo de Deos, nem eu nem a Thereza fomos; mas a Tichi foi com a mulher do

tio Nuno para caza do Alegro, o Tio Azinhaga com o mano Nuno para a Sé fazer parte da

Procissão, e teu Pay com o Barruncho Pay, passear pelas ruas de Lisbôa. ElRey não vai;

porque tem estado incomodado. Hontem foi o cazamento de Francisco d’Almeida, elle estava

rayonnant e com razão, a noiva natural, nem muito dezembaraçado nem muito acanhada; he

galante, sem têr nada de bonito. Eu estava com dô d’ella, cazar com hum homem que se vio

só trez vezes muito deve custar. He verdade que quando se não pensa muito nas couzas afflige

se a gente menos com ellas; e estou persuadida que a mulher de Francisco d’Almeida não

hade sêr infeliz, pois elle he bom rapaz e já pagou o seu tributo à sociedade. Estava pouca

gente, porque o luto do Antonio Ponte impedio muita gente d’ir. Estavão as Bahias todas, nós,

a mulher do mano Nuno, duas Figueiras, a Marqueza de Pombal, a Julianna Teixeira, e a

Maria do Carmo de Menezes. Esquecia me mencionar D. Maria, que se deo ao desfrute como

sempre, pois quando acabou a cerimonia na Igreja, furou, furou até chegar ao noivo, a quem

quiz beijar a mão assim como ao tio Saldanha. Eu realmente não sei como gostão de misturar

caturras em tudo. Lá estava taobem D. Braz. Quem estava taobem era a Marqueza de

Saldanha, e tafulissima. A Condessa de Farrobo estava incomodada por isso não foi. A noiva

às 2 horas sahio para fora do Convento, sendo entregue ao Martinho. Este levou-a para a

grade e ahi se vestio. Depois foi para a Igreja, voltando para a grade para se vestir de manhã e

pôr o chapeo. Esquecia me fallar nas irmãs da noiva isto he nas duas ratonas cazadas com os

dois Irmãos, (que não o são menos). Pelo vestuario se imagina o muito ordinarias que são.

Estavão de preto de manga comprida mas decotadas, com huns corpos muito esquezitos,

flores na cabeça, e por cima de tudo isto hum veo preto. A toilette fazia realçar a feialdade ou
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a feialdade brilhar a toilette, como quizerem. O Francisco d’Almeida disse à Thereza que

muito estimaria que quizesse sêr amiga da mulher, de maneira que não quero deixar de o ir

procurar quanto antes. A Thereza he obrigada a muita gente, pois ha muito quem a dezeje

para amiga. Agora o que ella não pode he rezar todas as Ave Marias que lhe pedem, pois

senão não fazia outra couza. Na Igreja chegão se as pobres para lhe pedir que reze por sua

tenção. Não lhe falles n’isto para não offender a sua modestia. ADeos meu rico Filho abraço

te e ao José e ambos abençoo o como May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 26 de Maio de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi hontem a tua carta de 23 na qual me

confirmas as bôas noticias da tua saude, e dizes que sentes têr dado tanto cuidado. Não he

culpa tua estar doente; e tu deves conhecer me bastante para saber que eu em geral tenho

bastante sangue frio, e que não gosto nada de espalhafatos; se n’este cazo se fez algum com a

tua doencinha, foi por me terem escondido o principio d’ella. Se me tivesse logo dito que tu

estavas de cama e o que tinhas, de certo me affligia, mas não tanto como me affligi depois

vendo que me tinhão escondido o teu incommodo, e por tanto receando que elle fosse maior

do que tu dizias. Por tanto recomendo te muito para o futuro que digão sempre tudo, e tudo

exactamente. Só assim posso ficar descansada. Agora vejo que estás restabelecido.

A Procissão do Corpo de Deos deu-te que fazer com os arranjos da tua caza, imagino

que estava tudo muito limpinho e muito arranjadinho. As nossas antigas conhecidas gordas já

não fazem cazo de nós; o anno passado mandarão me dizer que não tinhão janellas, e eu

desconfiei. Hontem fui ao Leilão da Encarnação, e lembrei me muito de vocês com as

golodices, que teria vontade lhes mandar, mas que não vale a pena pela difficuldade de

transporte e tempo que levão.

Já te dei detalhes sobre o cazamento de D. Francisco d’Almeida. Em quanto à função

do Conde de Farrobo antes d’hontem, como não fui não posso dizer grande couza; só que foi

a Tichi com o tio Francisco e o mano Nuno com a sua espoza que cá se veio vestir. Teu Pay

não foi e fez bem pois podia lhe fazer outra vez prender a respiração. Elle agora está bom.

ADeos. Abraço te e abençoo te como May e maior amiga a ti e ao Jozé.

Izabel

Recados da mana. Dá os meus ao Caetano e Manoel.



Lisbôa 1 de Junho de 1856

Meu querido Filho do Coração. Muita pena tive de não poder hontem escrever para

Coimbra, mas foi hum dia de tal modo atrapalhado com as vezitas e parabens, desde o meio

dia, que não pude de todo achar hum momento para escrever; com tudo bem podem imaginar

que não deixei hum instante de pensar em vocês, e com muitas saudades. O Anno passado

estavas tu cá, mas este anno com as taes ferias de Novembro e Dezembro não pude têr esse

gosto. Teu Pay diz que sempre vai a Coimbra, eu ainda não dou isso por muito certo, mas

como o Antonio de Vilhena o tem espicaçado muito, não me admira que elle se decida. O que

não deve he demorar-se, pois acho que não lhe fica bem fugir à questão da Fazenda. Bem

bastão os outros membros da famillia que se curvão às ordens do Duque de Saldanha; ao

menos que haja hum que mostre que quando se he Par, se tem huma grande responsabilidade

pelo voto que se dá e por tanto se deve votar somente segundo a sua consciencia, e não

segundo seu tio manda. A sinceridade com que o Tio Francisco diz que não approva muitas

couzas, mas vota por ellas por sêr empregado publico, dá vontade de rir. Ao menos elle

confessa a sua fraqueza e não bazofea de independencia. Dize ao José que como já lhe escrevi

dando os parabens não os repito hoje. Amanhã lhe escreverei. Dá-lhe recados e ao Caetano.

Recebi a tua carta de 29.

Teu Pay lá levou hum apontamento do que pedes para o Dr. Raymundo, mas não sei

se se poderá conseguir, com tudo muito o dezejo, pois gostaria de lhe dar essa prova de

agradecimento. ADeos meu rico Filho. Abraço te e abençoo te assim como ao José sendo,

Tua May e maior amiga.

Izabel

Recados ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 4 de Junho de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Não quero deixar de te dizer em duas palavras

que teu Pay por fim não vai a Coimbra. Está nos ares com a mudança de Ministerio, já não

falia em attaque de respiração nem em nada. Agora lá vai para a Bôa Viagem, pois constou

lhe que o Julio estava Ministro da Fazenda, e quiz ir saber se era verdade. Dizem taobem que

o Marquez de Loulé he quem formará o novo Ministerio, que consta de J. J. Loureiro para a

guerra, Visconde de Sá para a Marinha e Joaquim Filippe de Sousa para a Justiça. Dizem que

o Duque de Saldanha se vai embora. Deos o leve em bem e o accompanhe sempre na sua

viagem, mas o conserve por lá, senão temos outra revolução dentro de muito pouco tempo.

Isto agora não foi revolução, felizmente e Deos nos conserve em paz; mas o Duque se fica de

fora, intriga de certo, e não temos socego muito tempo. ADeos não sei nada senão o que disse

e acabo à pressa para esta carta poder ir hoje, pois já são sete horas. Abraço te e abençoo te

assim como ao José.

May e maior amiga.

Izabel

Será bom que não espalhes estas noticias pois eu não as sei com certeza; ao menos

que me não dês como autora.



Lisbôa 8 de Junho de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Pela carta do José do dia 5 sei que esta tarde

deves partir para Pombal com elle e com o Manoel Ponte. Espero que deixassem passar a hora

de calor, pois hoje faz muitissimo, e alguma couza me rala o receio de estarem expostos a

elle. Taobem espero que tenhão prudencia no jantarão que naturalmente hade haver em

Pombal. Eu tomara já sabelos de volta e socegados em Coimbra. Entre tanto tem este

divertimento para interromper a monotonia dos seus estudos; não digo que seja divertido

assistir a hum officio de defuntos, mas aquelle pobre defunto já lá vai ha tanto tempo que

lagrimas ninguem as poderá deitar. Só se fôr o Marquez pelos contos de mil reis que gasta.

O Marquez antes de partir escreveo ao tio Francisco pedindo-lhe que fosse fazer

companhia a sua May que estava muito sentida pela sua partida. O tio Francisco estava

optimo quando recebeo esta carta; dizendo “ora esta só n’este paiz se vê! Por ir a Coimbra! Se

fosse para a China!” mas lá foi apezar d’isso para a Rua Formoza, assim como a Tichi. Eu

tive tenção d’ir mas depois não tive animo, pois faz lá hum calor de morrer. Hoje he que

talvez lá chegue.

O Ministerio está com effeito formado, mas todos, mesmo os Ministros, dizem que

não dura, pois alem das difficuldades a vencer, tem dois dos seus membros muito doentes. Eu

pela minha parte terei muita pena que não se organize alguma administração que dure, pois

gostaria que se provasse que nenhum dos que lá estavam he indispensavel. Não sei se já te

disse que o tio Saldanha na lista dos novos Pares tinha inclui do o Salvador de Vilhena. Como

elle havia de ir votar pelos impostos, tendo assignado a reprezentação contra, he que eu não

sei. O Monsenhor pretende que não vinha o nome d’elle, mas aqui em caza todos dizem que o

lerão.

Vejo que D. Jorge está agora muito direitinho. O Antonio dezeja que elle se demore

por Coimbra até o tempo de ir para Oeiras, e acho-lhe razão, pois em Arroyos he que elle está

peior. Dize ao José que vou mandar ao Costa os 4$800 reis que elle sacou este mez, e que não

o acho nada estravagante.

A mana Marianna foi hontem para Bellas, passar dois dias; eu tomara que ella se

demorasse até ao dia 12 para o ir lá passar. Faz me muita saudade de meu Pay o dia dos meus

annos, e não estando vocês cá, de mais a mais, não quero festejalo de maneira nenhuma. De

hoje a hum mez são os teus. Espero que já cá estejas. ADeos meu rico Filho. Recados ao Jozé
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e Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da mana, que está hum pouco incomodado com hum

frunculo n’hum braço. Abraço te e abençoo te assim como teu irmão sendo de ambos May e

maior amiga.

Izabel



Lisbôa 13 de Junho de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Dezejei muito escrever-lhes hontem, mas não

me foi possivel, pois tive huma manhã toda de levante com as vezitas de parabens. Saberão

pela carta da Thereza o que fiz, e agora só me resta a dizer que no Lumiar achei me com as

manas e os pequenos, com a Condessa de Sobral e filhos, com a Julia e famillia, e que

gozamos do passeo pois as crianças estavão contentissimas e a tarde linda. Foi taobem a

Viscondessa d’Asseca D. Rita, que muito me obrigou. Depois vierão todos para cá (menos os

Villa Reaes), achamos a Marqueza de Ficalho à nossa espera, e passamos o resto da noite a

correr a caza toda, a vêr se de algum sitio se podia ver a illuminação do passeo, por fim as

crianças forão para os quartos das criadas, e nós para o quarto que se está arranjando, mas de

parte nenhuma se vê muito bem. Entre tanto as crianças sempre gostarão de vir. He inutil

dizer que vocês me lembrarão com a maior saudade, e que me fizerão muita falta, a todo o

instante eu fallava dos meus rapazes, e na pena de os não têr cá.

Fiquei muito desconsolada por não têr cartas, mas hoje recebi a do José de 11 e por

ella sei que tinhão voltado com saude de Pombal. Confesso que estou bastante picada com o

Marquez, por os têr feito passar huma noite na rua; não tem desculpa nenhuma. Diz a Thereza

que estes senhores não pensão nunca senão em si, e he verdade. Eu detesto gente egoista; não

fazem as couzas por mal, mas o rezultado para os padecentes, he o mesmo. ADeos que hoje

não posso mais. Amanhã escrevo ao José, e dize-lhe que gostei muito que me desse tantos

detalhes.

Soubemos hontem à noite da chegada do Dr. Raymundo. Teu Pay vai logo lá saber

d’elle, e convidalo a jantar. ADeos abraço te e abençoo te assim como ao Jozé sendo d’ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 14 de Junho de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Não quero deixar de te escrever hoje para te

agradecer o bonito livro que me mandaste pelo Dr. Raymundo, não o fiz hontem porque

julguei que elle era para teu Pay mandado por algum dos seus amigos Conimbricenses. Muito

me obrigou a tua lembrança, e o livro he deveras muito bonito. Eu cá tinha fallado no muito

influido que tu o anno passado andavas com a minha colgadura, que não tinhas tido animo de

guardar para o dia 12 e que me destes na vespera. Ainda está em cima da minha étagere muito

bem conservada assim como todos os outros prezentes que os meus filhos me tem dado.

O teu livro tem sido muito admirado, e estou persuadida que mesmo a obra he bôa,

pois Mery escreve muito bem.

Fiquei afflicta com as noticias que me mandas de Coimbra na tua carta de 12. Forte

loucura dos Estudantes de pedirem o ponto, o máo foi darem o primeiro dia feriado, pois ha

certas couzas que he melhor não lembrar. Deos permitta que tudo socegue, até mesmo porque

com este Ministerio não tenho fé que se tomem medidas fortes, se por acazo forem

necessarias. O Julio está muito doente, e realmente para poder governar he percizo têr saude.

Espero com impaciencia mais noticias mas em todo cazo conto que vocês em nada se mettão,

e muito estimo que tu te não quizesses encarregar da tal reprezentação para o Vice Reitor.

O Dr. Raymundo aqui chegou antes d’hontem, e mandou logo o teu livro. Nós

perguntámos ao portador aonde morava, e elle disse que na hospedaria da Rua dos Romulares.

Hontem teu Pay mandou lá o Antonio fazer lhe os nossos cumprimentos por que elle estava

attacado da respiração, o Antonio volta muito contente dizendo que na tal hospedaria ninguem

dava fé d’elle, e teu Pay ficou muito satisfeito taobem, e nada me disse. À noite quando o

soube, fiquei zangada, e hoje mandei eu por minha conta hum homem bater mato até o achar,

com effeito descobrirão no na Rua do Carvalho, e teu Pay vai lá agora convidá-lo a jantar para

amanhã.

Em quanto a prezente pensarei depois de vêr o homem pois só então he que posso

imaginar o que lhe faria gosto têr, segundo a elegancia e maneiras. ADeos. Acceita recados da

mana, e abraço te e abençoo te como May e maior amiga.
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Izabel

N’este instante sai daqui o Dr. Raymundo que me deo muito bôas noticias de vocês.



Lisbôa 18 de Junho de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebeo teu Pay a tua carta de 15 que

confesso me deu vontade de rir, por alguns dos teus ditos. Primeiro pela observação que era

melhor ir vêr a illuminação do Passeio de lá mesmo do que andar a correr os cantos à caza

para achar hum de donde se visse. Tens razão, mas eu julguei que de cá se gozasse do fogo; e

como estava cansada do passeio ao Lumiar; não me lembra mesmo têr vontade de ir à

estafadeira do Passeio publico. Mas eu já te mandei dizer que tinha lá ido n’outra noite. Em

quanto a cavalo, não fizeste senão prevenir os meus desejos, pois eu queria arranjar te hum

bixo em que andasses à tua vontade, e se não tenho trocado o cavalo castanho, he porque não

tenho tido com quem, e então deixei o ensinar à carroagem, a vêr se davão mais alguma couza

por elle. Agora trabalha bem, e trato de o trocar ou vender, mas entre tanto contava dar t’a de

todo, para andares n’ella sempre, e mesmo lhe chamares tua se quizesse a Egoa lanceira, pois

sabes que dá cavalaria, entre tanto digo eu, porque já estava procurando cavalo, e a tua carta

não veio senão fazer-me têr mais vontade ainda de o achar. Percebo muito bem o que tu

queres. He hum animal que te leve com toda a segurança aonde tu quizeres, e que não seja

feio de dar nos olhos, sem aspirar a hum bixo alindado. Não te importa que esteja sur le

retour mas bem conservado e capaz de servir durante as ferias. Não he isto? Deos queira que

se ache, ainda que custe mais alguma moeda não importa.

Depois amanhã se poem ponto, e dentro de dez dias podes cá estar. O Dr. Rodrigues

que veio cá hontem fallou me em ti. Eu vou amanhã ouvi-lo. Teu Pay te informará do sermão

do Ferrão, que foi maçada segundo me consta. Acceita recados do Raymundo que cá jantou

hontem. Dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte. Dize ao José que recebi a sua carta. A ti e a

elle abraço e abençoo, como May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana. O João Ferrão está a partir para Coimbra.



Lisbôa 22 de Junho de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Sei por huma carta do José de 19 que se poz

ponto em Direito a dezoito, e portanto estás por pouco a fazer exame, e por toda a semana que

vem podes cá estar. Bem podes imaginar o gosto com que te espero e muito dezejo que sejas

feliz no exame. Ainda que já tens passado por isso humas poucas de vezes, sempre he huma

couza que me assusta. Hontem disse o Dr. Raymundo que no dia 30 se punha ponto em

Mathematica; o que muito estimei pois me dá esperança de vêr o José mais cedo. O João

Ferrão parte amanhã na Diligência. Elle he muito bom rapaz, e espero que vocês o protejão no

que poderem.

O José acaba a sua carta dizendo que estavão fazendo huma bulha horrivel com as

latas, e que os de caza ião vêr se podião deitar agoa na cabeça dos que fazião o motim. Acho

que estava influidissimo com a tal brincadeira, mas eu julguei que esse charivari só se fazia

aos que estavão de ponto. E parece me que tu ainda o não podias estar, por isso não sei porque

fazião tal algazarra.

Estimo que fossem vezitar Conde das Alcaçovas. Não sei se se demora ahi, pois

tenho visto a Condessa de longe mas não lhe tenho fallado. Está hoje hum calor horrivel, e eu

estou o sentindo na minha cabeça que me doe muito por isso acabo. ADeos. Abraço o Jozé e a

ti como May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana. Dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte.



Lisbôa 31 de Outubro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração; hontem não me foi possivel escrever te, como

tinha tenção, pois tive huma manhã muito atrapalhada aparecendo me logo em cima do

almoço Mme de Mancomble, que se demorou até chegarem as Senhoras da Direcção da

Associação, de maneira que foi hum d’aquelles dias em que nem quazi vi a Thereza de

manhã; e não tive tempo de te dizer por escripto as saudades que me deixastes, e o muito que

me tenho lembrado de ti. Parece me que todos os annos me custa mais a solidão em que fico

quando vocês ambos se vão embora, e então tendo-me feito tanta companhia como me fizerão

durante estas ferias ainda mais sinto a sua auzencia. Mas não ha remedio senão têr paciência.

A mana, coitada, taobem ficou muito saudoza e acha se muito só em caza. Ella está de todo

bôa, tanto que a levei a caza de Mrs. Howard hontem à noite, e acho que se divertio, pois

dansou bastante, e achou muitos inglezinhos de farda encarnada como quem exercitar o seu

inglez, couza que eu estimo. A soirée não era muito numeroza, mas estava animada, e acabou

cedo (às 12½) couza comoda taobem. A Thereza ia muito bem arranjada, de azul claro, com

laços azues na cabeça. Tenho pena por ti que estas soirées não começassem em quanto tu cá

estavas, pois havias de têr gostado. Segunda feira he o baile da Ozeroff, e acho que taobem

irei com a mana.

Hontem foi o baptizado da filha do mano Nuno. Elle coitado, tem instincto para fazer

tudo fora de tempo. Convidando te a ti para padrinho, esperou que te fosses embora, e fez o

baptizado no dia seguinte. Não me diz nada senão antes d’hontem à noite, de maneira que me

não foi possível dezavizar à ultima hora as Senhoras da Direcção, pois por força havemos de

têr huma reunião por mez, e hoje era o ultimo dia, de maneira que para transferir a sessão,

para hoje era necessário saber com certeza se ellas estavão livres para hoje taobem; assim não

pude ir ao baptizado, e sinto por que ainda que não queira fazer cumprimentos de mais, não

gosto com tudo de fazer couzas que parecem grosserias. Vai convidão para madrinha a

Marqueza de Saldanha, que fez esperar immenso tempo, e por fim manda a procuração por D.

Rodrigo d’Almeida, que com seu pouco juizo, não percebe, que se prestou a incorrer assim

para huma acção pouco delicada; chegou muito contente da sua vida, e vendo a Tichi furioza

faz mais outra bévue e offerece lhe de levar ella a procuração da Marqueza. Imagina como a

Tichi não ficaria; e o que lhe diria. Acho que lhe respondeo como à Tichi de algum dia, que

não era nenhum Seraphim. Teu Pay tocou por ti. Em fim está baptizada a pequena e chama-se

Thereza.
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Dize ao José que antes d’hontem soube pelo Telegrapho que tinha feito exame

d’Inglez e que tinha ficado aprovado nemine, o que muito estimei, pois abelita o a vir huns

dias mais cedo para Lisbôa. Hontem pela sua carta à Thereza tive a confirmação d’esta bôa

noticia. Dize-lhe que vou fazer escrever a Mme Cheronnet para os livros, e que o Silva não

me mandou senão hum livro. Remetto a relação que o José tinha feito para à vista d’ella elle

poder vêr se lhe falta alguma outra obra; eu não posso verificar isso por não têr ainda a conta

do Silva, e não têr tomado nota dos livros que vierão. Estimo que elle tenha aproveitado este

tempo de descanso em Coimbra para ler algumas das peças de Corneille. Recomendo lhe que

leia taobem Molière, e algumas de Voltaire. Alzire e Zaïre, que são muito bonitas. Leia

taobem Le siècle de Louis XIV, pelo mesmo, que he muito interessante. Estou cortando hum

plano de leitura, como se tivesse muito tempo, e por fim tem apenas poucos dias antes de

começarem as Aulas. ADeos meu querido Filho. Acceita tu e o José muitos recados da mana,

dá os meus ao Caetano e Manoel Ponte. Tu acceita a bênção que te manda esta tua May e

maior amiga.

Izabel

Esquecia me dizer-te que o Antonio te pede desculpas de não têr estado aqui no dia

da tua partida; mas não foi sua culpa, só às 9 horas da manhã o forão buscar assim como à

tropa, e aos outros criados. Diz que nunca mais cahe em semelhante engano, e brincadeira.

Nem de comer havia, deu 50 reis por hum bocado de pão. A tropa esteve no mesmo cazo, e de

mais a mais com o frio da noite, sentirão-se varios soldados incomodados de maneira, que diz

que foi huma noite afflictiva; por fim fizerão fogueiras para se aquecerem. No dia seguinte, e

hontem trabalhou o caminho de ferro perfeitamente e hontem nos lugares de terceira classe,

vinha immensa gente do povo, com as suas troxas, cestos etc. De maneira que parece que he

couza que hade pegar. Deos o permitta, pois seria triste pensar que o que tem provado tão bem

nos outros paizes, não se hade poder introduzir entre nós. ADeos.



Lisbôa 3 de Novembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. A carta que teu Pay hoje recebeo de ti, com data

do primeiro deste mez affligio me por me dizeres que tinhas tido hum attaque de respiração,

cauzado por huma constipação. Ambas as couzas me ralão, tanto a teres-te constipado, como

o rezultado d’este incommodo; estivestes tanto tempo aqui sem soffrer, e vais para Coimbra

têr logo hum attaque, quando nos primeiros annos te d’estes ahi tão bem! Tu dizes que estás já

bom, e espero que nos não illudas, mas tomara que fizesses uzo algum tempo do oleo de

bacalháo, pois teu Pay dá-se muito bem com elle; o que he necessario he começar por porções

muito pequenas para acostumar o estomago pouco a pouco; mas supportando o bem, hade te

forteficar o peito; e por consequencia evitar as constipações. Em quanto a abafos, não digo

nada, porque tu já prometteste têr toda a cautella. Tomara as cartas de amanhã para têr mais

noticias. As que me dás do José são optimas. Amanhã começão as aulas, cá me lembro muito

d’ambos, coitados, com os seus trabalhos. Amanhã consta me que começão aqui as soirées do

tio Luiz, mas se me não disserem nada não vou.

Estou escrevendo esta à meia noite, porque tenho que sahir cedo, e lembrou me que

se devem deitar as cartas até ao meio dia; mas se tiver tempo torno a escrever de tarde.

Hontem estive na Charneca, lá me perguntarão muito por ti, e por teu irmão, e o

Horta manda te recados. O Jozé Luiz está muito mais magro, pretende que he das fomes que

tem no collegio, mas os Pays apezar d’isso lá o continuão a mandar. Hoje por fim não foi a

soirée do Ministro da Russia, por sêr o dia da comemoração dos Defuntos, o que muito

estimei; ficou para depois de amanhã. Contarei como se passou, e agora digo te ADeos porque

estou cansado tendo feito huma madrugada.

ADeos recados ao Jozé, Caetano e Manoel a quem dou os parabens do dia d’hoje.

Acceita recados da mana e o abraço e a bênção que te manda a tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 8 de Novembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem recebi a tua carta de cinco, e hoje huma

do Caetano de seis. Muito estimo a certeza que estás inteiramente bom, e muito peço a Deos

que te livre dos attaques d’asthma pois he huma terrivel molestia, que muito incommoda e

que muito te havia de atrapalhar nos teus estudos. Vejo que elles já começarão e que todos os

dias esperas sêr chamado à lição pelo Dr. Neiva, com quem estimo muito que estejas em bôas

relações, pois ainda que hum Lente nunca deva fazer mal a hum bom estudante, como Lentes

são homens, não se lhes pode levar a mal que queirão favorecer aquelles rapazes que

conhecem e estimão particularmente, não sendo isto em prejuizo de terceiro. Hontem

appareceo no Diario a Carta Regia à Imperatriz approvando os Estatutos da nova Sociedade.

Vou por tanto têr mais esse biquinho d’obra, e se por hum lado estimo poder sêr util, por

outro faz me pena que isto traga consigo mais quezilias e impaciencias aqui em caza, pois

infalivelmente tenho que sahir mais e que escrever mais. Não ha remedio senão têr paciencia

por este anno; mas muito dezejo depois têr mais algum descanso. Teu Pay diz que já hontem

fallou no teu empenho para o lugar de Bedel, mas eu não sei o que elle possa conseguir, pois

acho que arranjou as couzas de modo, que todos se zangarão com elle por cauza das eleições,

posto que tanto a Revolução como a Civilização lhe fação elogios; mas tomou, e largou o

lugar de Prezidente da commissão da Freguezia e isto descontentou a huns e outros. ADeos

meu rico Filho. Recados aos José, Caetano e Manoel Ponte. Acceita os da mana e o abraço

que te manda a tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 12 de Novembro de 1856

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

do Jozé da mesma data; por ellas vejo que vocês continuão ter bastantes saudades de caza. Por

muitas que tenhão acreditem que aqui não temos menos de vocês, fazem nos a todos muita

falta, e a todos os momentos me lembrão. Mas como não ha remedio senão têr paciencia, he

inutil lamentarmonos. O tempo corre mais de pressa ainda do que se quer, e assim como corre

para o mal corre para o bem. Já faz amanhã hum mez que o José partio!

Muito estimo vêr que estás estudando com tanto afinco à espera a cada instante de

sêr chamado pelo Dr. Neiva. Bem sabes que o estudo he a minha mania, a minha idea fixa.

Todo o meu amor proprio de May, todo o meu patriotismo como Portugueza me fazem

dezejar que os meus filhos saião da mediocridade que infelizmente estabelece entre nós huma

igualdade muito mais real do que a que Prudhon préga e aconselha. O nosso paiz definha por

falta d’homens; vê-se isso quando se trata de eleições, de nomeações para os lugares; vem

sempre os mesmos nomes, aparecem as mesmas pessoas, posto que todas ou quazi todas

tenhão dado provas da sua incapacidade; mas aonde ir procurar outra gente? Não ha, ou não

se conhecem. O meu dezejo seria que os meus filhos pelos seus conhecimentos, pelo seu

talento, e sobre tudo pelos seus principios moraes e religiozos se distinguissem da chusma, e

contribuissem para tomar a levar Portugal ao seu antigo esplendor. Até agora, graças a Deos

tem vocês dado conta tão bem como eu posso dezejar dos seus deveres como rapazes. Espero

que como homens taobem os venhão a cumprir todos, e ainda que às vezes me lembre que he

soberba de mais da minha parte lizonjear me que tudo corra como eu o dezejo, acho tão justo

este dezejo, que não posso deixar de esperar que elle se realize. Os Miguelistas por fim não

levarão hum único Deputado por Lisbôa. Confesso que estimei muito; como partido não

quero nada com elles, fizerão a desgraça d’este paiz, e são d’aquelles homens que nada

esquecem e nada apprendem. Deos nos livre d’elles. Gastarão immenso dinheiro para vencer

em algumas Freguezias. Rum dos que abrio a bolça foi D. Jozé de Vilhena. Tanto mal fez,

pois não está ella de certo muito bem recheada.

Deu me vontade de rir o que tu dizes a respeito da minha nomeação como Directora

da nova Associação. Re o teu amor filial que te faz fallar, pois eu a dizer a verdade verdade,

acho muita outra senhora tão capaz como eu de preencher aquelle lugar. Só o que tenho he

alguma perseverança, e animo para emprehender. Lembra me sempre o dito de hum autor
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Francez (Anquétil) “Lorsque l’on sait ce qu’on veut et qu’on le veut vite et bien, on réussit

toujours”. Muitas vezes me tem servido esta idea para me dar animo. Agora veremos o que

faz a nova Associação e quanto alcançamos com as subscripções. ADeos meu rico Filho.

Recados ao José ao Caetano e Manoel Ponte; acceita os da mana que tem andado ralada

porque se vai embora a Henriquetta, despedio se no domingo sem mais nem mais, e já tem

caza. Eu tenho pena, mas estou hum pouco escandalizada com ella, pela falta d’amizade que

mostra pela Thereza, que a dizer a verdade não lh’o merece. A desculpa que dá he que não

pode viver com a Conceição, e que a sua alma está sempre em dezassocego. Eu respondi-lhe

que não tinha nada que fazer huma com a outra, e que era muito duro que ella exigisse de

mim que eu despedisse huma bôa criada, só porque ella não gostava d’ella. Disse me que

conhecia que a Conceição me servia muito bem, mas que ella he que não podia viver com

ella. No fundo he ciumes da differença d’ordenado. Deixá-la. Julguei que a Thereza tinha

criada para sempre, e contava quando os meus negocios estivessem arranjados augmentar-lhe

o ordenado e mesmo assegurar-lhe huma sorte no cazo de eu morrer, mas como vejo que no

fundo não nos tinha grande amizade, estimo que se vá antes de eu o têr feito. Abraço te e

abençoo te como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 13 de Novembro de 1856

Meu muito querido Filho do Coração. Não quero deixar de te escrever duas regras

para te dizer o muito gosto que me deu a carta do Caetano de antes d’hontem, e a noticia da

bôa lição que destes. Entendo o teu contentamento he aquelle que dá a consciencia de se têr

alcançado à custa de trabalho, e a gloria das honras proprias suas como diz Camões, que são

sempre as verdadeiras. De longe podes estar certo que partilho o teu gosto, e agradeço a Deos

o que Elle me dá com a bôa figura que os meus filhos fazem. ADeos meu rico Filho. Recados

ao José, não posso sêr mais extensa. Agradece ao Caetano a sua carta à qual responderei

amanhã. Abraço te e abençoo te como

May e maior amiga.

Izabel

Tomo a dizer que estou muito muito contente.



Lisbôa 16 de Novembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Não me foi possível escrever esta manhã a horas

de mandar esta carta hoje, o que sinto, porque vocês estão costumados à minha exactidão e

receio que ficassem com cuidado; mas se assim foi peço lhes que d’aqui por diante em

tardando hum dia a carta, não se afflijão, pois he percizo escrever tão cedo que qualquer

couza que interrompa a minha manhã, me pode fazer perder as horas do correio. Eu taobem

não tenho noticias de vocês ha dois dias. Aqui esteve hontem o filho do Conde de Lavradio, a

despedir-se e a offerecer levar o que eu quizesse para Coimbra. Entreguei-lhe o Garnier para o

José, e huma caixa de poz (que vai no mesmo maço) para o Manoel Ponte. Elle vai com o

Folque e outro em comissão para examinar as margens do Mondego, e dar a sua opinião em

quanto às obras que ali se devem fazer. Está contente de sêr empregado, e acho-lhe razão.

Amanhã são as exequeas da Raynha, não tenho remedio senão ir, e por isso estou

escrevendo esta à noite. São os annos do tio Saldanha, mas dizem me que os vai passar a

Oeiras, pois não pode dár aqui função. Que aperto de coração terá o pobre Marquez! Agora

me lembra que ainda lhes não fallei da nova Duqueza. Eu não a vi, mas teu Pay foi logo lá e

entre nós seja dito ficou desconsoladissimo. Por mais disposto que estivesse a enthuziasmar

se, não poude. Achou huma mulher já não moça bem vestida, mas com as mãos cheias

d’aneis, muitos canudos louros, nada bonita, e muito pouco conversadora; respondendo só ao

que se lhe perguntava e por monossylabos. Ficou passado, e tomou aos seus ditos do costume,

que muito mal tinha feito o tio Saldanha em cazar, pois quem se via livre d’huma, não se

devia metter n’outra etc. etc. A Duqueza ainda não está baptizada, e D. Antonio d’Almeida foi

encarregado de lhe mandar lá o Padre Russell. ElRey tinha mandado a sua Procuração mas

não se servirão d’ella; querem que elle figure pessoalmente prezente, e a Senhora Infanta D.

Isabel como madrinha. A Tichi foi hontem vêr a sua tia nova, e diz que não lhe impoz nada,

que esteve muito à sua vontade, e lhe fez muitas perguntas, imagina o que seria. Ella he o

Smith de saias, segundo diz teu Pay. ADeos meu rico Filho. Recados ao José. Que tal de frio?

E a tua respiração como vai?

Recados ao Caetano, acceita os da mana e hum abraço e a benção que te manda esta

tua May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 20 de Novembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Recebi antes d’hontem a tua carta de 17, e pode

estar certo que te não levo a mal têr deixado passar hum dia de feriado sem escrever. Não he

tão divertida a vida que se leva em Coimbra, para que eu possa estranhar que vocês gozem de

descansar dando ao cavaco com alguns companheiros nos dias em que não tem que estudar,

tanto mais que vocês são d’aquelles que gostão do cavaco da conversa e não da pena. Não

sabes quanto gosto que estejas em tão bons termos com o Dr. Neiva. Não sendo elle

d’aquelles Lentes com quem se brinca; os elogios que te fez e o bem que te trata provão me

que faz bom conceito de ti como estudante; e bem sabes que isso he que eu aprecio sobre

tudo. Quero que fação honra ao seu nome e à sua pozição, e não que devão a este e a aquelle

as honras que recebem. Desde pequena que me ficou lembrando huma fraze de Voltaire na

sua tragedia de Héraclius, em que este diz ao usurpador, me parece, “Mon nom cammence en

moi de votre honneur jaloux prenez garde que le vôtre ne finisse avec vous”. Isto são versos;

ninguem tal dirá, não he assim? Mas principiei a escrever sem me lembrar que o erão, e agora

não tenho pachorra de tomar a escrever esta carta.

O Conde da Ponte parte amanhã para Coimbra, vai dar huma vista d’olhos, e vêr

como por lá está o Manoel, mas pouco se demora. Eu estimo tanto mais que me disserão

hontem que elle tinha estado doente; se assim he, não sei porque vocês me guardarão segredo;

pois eu segundo o que me dissessem o guardaria ou não da mana; e bem sabem que não gosto

nada de mysterios quando se trata de saude. Muito estimo que tu estejas melhor da respiração,

e recomendo-te que fazendo te bem os passeios a cavallo não deixes de os dar todos os dias

feriados, pois eu estou muito prompta a pagar a despeza do aluguel da ferra, e tudo quanto te

pode não só aliviar d’esse secante padecimento mas mesmo evitar que o tenhas, quero que se

faça custe o que custar.

Hoje he o dia do o concerto em caza do Luiz, e quando receberes esta já a mana tem

passado pela afflicção de tocar em publico. O Luiz não faz as couzas por mal, mas tem pouco

uzo do mundo, e tem deixado convidar toda a gente de maneira que he muito differente tocar

esta noite, ou tocar como a mana tem tocado até agora. Em fim ella vai por condescendencia e

espero que Deos a ajudará. Recusar-se agora depois de têr dito que sim, pareceria esquisitice,

e por isso não o faço. Mas confesso que tenho dô d’ella, e estou hum pouco nervosa taobem.
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Deu me vontade de rir o que dizes a respeito da substituição da Henriquetta não sêr

huma das minhas pobres. Sossega. Não pensei em tal, pois conheço que a mana perciza huma

criada que a sirva bem, e não huma velha improtrelica. Acho que he muito differente dar

huma esmola, ou pagar hum serviço e talvez seja mal feito da minha parte, mas não tenho

devoção de fazer de caza hum azylo de incuraveis. A Henriquetta vai se com effeito hoje.

Ainda não tenho criada para o seu lugar; mas taobem não quero tomala em quanto ella cá

estivesse. Estou persuadida que em quanto a bom serviço não me hade sêr difficil achar huma

igual. Agora o que não posso têr n’huma nova, he a confiança que tinha n’ella que estava ha

oito annos em caza. ADeos. Acceita recados da mana. Dá os meus ao Caetano e Manoel. Dize

ao José muitas couzas da minha parte e que se gosta de ir dar os seus passeios a cavallo, que o

alugue taobem, pois coitado tendo tanto que fazer, dezejo que tenha as distracções possiveis

nos dias de ferias. A ti e a elle abraço e abençoo como May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 24 de Novembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Antes d’hontem escrevi ao José e dizia lhe o

muito que me ralava saber que tinhas continuado a soffrer da respiração e que tinhas tido hum

attaque tão forte a semana passada, por isso bem podes suppor que me fez gosto receber a tua

carta hontem de 21 e saber por ella que não tinhas tornado a têr mais nada, ainda que essa

doença como repete de hum momento para outro, e às vezes sem motivo, não se está nunca

socegada; principalmente quando se he May, e quando os filhos são os objectos constantes

dos seus pensamentos. Hontem soube pelo Telegrapho que o Conde da Ponte tinha chegado

bem, e achado todos bons. Muito dezejo que comeces quanto antes no uzo do oleo de

bacalhao. Antes d’hontem não me apromptarão a caixinha a tempo de poder ir, mas mandeia

hontem pelo Antonio ao caminho de ferro, entregar ao correio.

Agora n’este instante me diz o Antonio que lá não se quizerão encarregar d’ella, e

que a levou ao Santa Clara. Estou dezesperada, o Antonio para recados he pessimo, não faz

nunca as couzas com geito. Se tivesse esperado em Santa Apolonia pelo correio, e lhe tivesse

mettido a caixa na mão, tinha ido. Assim Deos sabe quando lá chegará! Tanto que vou

mandar ao Santa Clara, e se elle me mandar dizer que a mandou por sua conta, vou mandar

outra. Forte zanga!

Parece que os passeios a cavallo te fazem bem, e visto o Secretario te emprestar o

cavallo, não será máo que lhe peças a repetição d’esse favor de vez em quando, e quando não

possa sêr, aluga cavallo. He necessario fazer todo o possivel para evitar a repetição dos taes

attaques. Esta semana espero pelo Conde de Ponte ter meudas noticias tuas.

O tempo continua a estar lindo; bonito de mais, pois a chuva faz falta, mas realmente

custa a fallar n’ella e a dezejala, com huns dias tão lindos como aquelles de que temos

gozado.

As taes febres, dizem me que tem diminuído muito. Tem sido huma doença em que

se não tem fallado, nem nos jornaes que fallão de tudo o que ha e não ha, mas o facto he que

fez bastantes estragos principalmente em Belem; e que vem tomando hum caracter assustador.

O pobre Marquez de Castello Melhor he que não está nada bem. Parece-me que contei já a

algum de vocês, que tinha tido hum ameaço de paralysia; e julgavão-no bom, tanto que até já

comia de tudo, mas quando se foi a levantar da cama, antes d’hontem virão que estava quazi
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lezo de huma perna, que se não podia têr em pé, de maneira que estão com muito cuidado

n’elle.

Morreo a pobre D. Elena de Lima, tu acho que a não conhecias, mas eu tive pena,

pois foi pessoa que conheci toda a minha vida. Não faz falta a ninguem, e foi de certo para o

Ceo, mas he mais huma pessoa conhecida que morre, e isto sempre faz pena. Fez testamento

legando à sobrinha Maria de Lima, os seus serviços de Damas, coitadinha que antiguidade,

julgar que esses serviços valião alguma couza! A sobrinha com tudo arrojou-se como

herdeira. Taobem he couza de outro tempo. Ha famillias assim que tendo perdido tudo, quazi

que até os meios de poder viver sem a caridade dos parentes, se apegão às couzinhas,

costumes e etiquettas antigas, e não dispensão huma só. Talvez seja para se fazerem illuzão.

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

Ponte, e ao tio Ponte se lá estiver ainda. A ti e teu Irmão abraço e abençoo como May e maior

amiga.

Izabel



Lisbôa 29 de Novembro de 1856

Meu querido Filho do Coração. Recebi hoje a tua carta de 25 e muito estimo que

continues a passar bem da respiração, mas apezar d’isso vai sempre tomando o oleo, e espero

que no fim de algum tempo conhecerás o bem que te faz. Eu hontem enganei-me escrevendo

ao José, pois tocava sêr a ti, mas espero que não m’o levasses a mal, pois foi por não reparar

no papel em que escrevo os numeros e datas das cartas, e a dizer a verdade quando escrevo a

hum he o mesmo que se escrevesse a outro. Estou fazendo esta à meia noite, porque devendo

ir amanhã aos Inglezinhos tenho medo não voltar a horas de correio, e não quero que fiquem

sem noticias; não reparem se eu escrevo menos, pois realmente às vezes estou estafada de

fazer correr a pena no papel, Alem da minha Associação tenho a dos orphãos, e por cima de

tudo os negocios, que, por direito de mais velha acho eu, pezão sobre mim. Se não estivesse

tão costumada a escrever, não podia de certo dar aviamento a tudo. A Thereza ajuda me no

que pode, mas eu tenho dô de a estar a massar.

Teu Pay já tomou lugar na Malla posta para o dia 8 de Janeiro. Espero que tenhas

alguns bailes durante aquelles 15 dias, e aposto que na tua imaginação já tens repartido muito

bem o teu tempo, entre Theatros, soirées etc. A da O’Sullivan hontem acho que não foi muito

divertida, ainda bem que não fui, mas a dona da caza he muito bôa pessoa. A Thereza

agradece ao Caetano os pessegos, e manda lhe recados. Eu abraço te e abençoo te assim como

ao José sendo de ambos

May e maior amiga.

Izabel



Lisbôa 5 de Dezembro de 1856

You must not show this letter to the Gentleman Housekeeper.

Meu querido Filho do meu Coração. Hontem não me foi possivel escrever-te, porque

tive immenso que fazer com as couzas das duas Associações, mas como Thereza tinha

escripto antes d’hontem espero que não ficassem com cuidado. Eu logo que recebi a tua carta

em que me fallavas nas dores d’ouvidos do Jozé, fui procurar huma receita de hum remedio

que o Dr. Gomes lhe tinha feito fazer aqui, e que muito bem lhe fez, e mandei lhe. Espero que

torne a experimentar o tal remedio, e confesso que fiquei afflicta com a repetição d’essa dôr

que tanto o apoquentava d’antes. Agora recebo a carta do José de 3 e por ella vejo que assim

mesmo perdeo dois dias d’aula. Bem sei que são faltas abonadas, mas seria muito melhor que

as não desse, coitado. Tu taobem tinhas tornado a têr hum ameaço da tal prizão de respiração,

ainda bem que não foi a mais e recomendo a continuação do uzo do oleo. Hontem entreguei

ao Costa os 9$000 reis que eu te tinha autorizado a sacar. O mez passado o Caetano não

escreveo ao Costa para o avizar da quantia que tinha sacado, de maneira que a lettra não tinha

sido paga, e forão levá-la antes d’hontem a caza do Costa, que veio hontem perguntar a teu

Pay se a havia de pagar, e dizendo lhe teu Pay que sim, deve hoje telo feito. Mas he bom que

se avize sempre com tempo da quantia que se saca, especificando as differentes parcelas, pois

bem sabes que a caixa nem sempre está em fundos, e por isso, he percizo estar prevenido do

que se hade fazer. O tal saque de Novembro he avultado, o Caetano deve dizer para que he,

para saber o Costa como o hade lançar na caixa.

Estimo muito saber que destes huma bôa lição ao Padre Carvalho, e que podestes

mostrar que sabias alguma couza sobre historia. He hum engano julgar que basta só estudar

aquella especialidade a que a gente se dedica. Conhecimentos geraes são muito importantes e

necessarios, e o rapaz que tiver lido muito e que tiver conhecimentos de historia e de

literatura, hade sempre sobressair áquelle que se tiver dedicado unicamente ao estudo dos

compendios que lhe são necessarios para seguir as aulas.

Dize ao José que a sua exactidão em se lembrar dos dias d’annos me envergonha a

mim, que he couza que tantas vezes me esquece. Não deixarei de dar o seu recado à

Viscondessa d’Asseca D. Rita. No dia nove justamente ha hum baile em caza do Duque da

Terceira. Hontem fui com a mana a caza das Howards. Não estava muita gente, mas estava
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bonito. A mana Maria Eugenia e a tia Marianna forão perseguidas por hum official que estava

hum pouco tonto no principio da noite e que por fim estava mesmo bebado. A Thereza diz

que ao principio vendo que elle dizia sempre “I wish you will come on board the Colossos.

There are five hundred Calholics. I am happy to dance wilh a Calholic Lady” julgou só que

era hum homem muito secante; depois he que percebeo pelo cheiro que estava bebado; e ao

principio teve muito medo, mas vendo que dizia sempre o mesmo, teve huma tal vontade de

rir, que não podia. À tia Marianna então deu lhe para fazer a corte, e dizer "Madam Ia

Vicomtesse I wish you will come on board. You will danse on board lhe Colossos” doze vezes

lhe pedio para valsar. A tia Marianna já não podia, e até fez fazer roda por outras senhoras

para que elle se não podesse chegar, mas nada, mesmo de longe lhe fallava no Colossos. Forte

perdição de rizo ao mesmo tempo, mas estava me fazendo zanga que o dono da caza não visse

que aquelle homem estava fora de si. Ao menos fallava baixinho; mas era hum homenzarrão

formidavel e feissimo, o que augmentava ainda a vontade de rir que dava o thema que elle

tinha tomado, que era The Colossos (acho que o nome da sua Nao). E com isto te digo ADeos,

pois tenho muito que fazer. Recados ao Caetano, e Manoel, a ti e ao José abraço e abençoo

como May e maior amiga.

Izabel

Recados da mana.



Lisbôa 9 de Dezembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Recebo agora a tua carta de 7 e por ellas vejo

que o Caetano diz têr escripto ao Costa a respeito da mezada de Novembro. Este pretendia,

que não; talvez a carta se perdesse ou houvesse algum engano não sei. Entre tanto o Costa

para a escrituração da caixa perciza saber por parcelas a despeza que se fez em Coimbra, pois

não se lança o total da lettra, até mesmo porque n’ella vem incluida a despeza do Augusto, e

então se o Caetano não especificou a tal despeza de Novembro he bom que o faça. Bem sabes

quanto eu me zango da pozição que o Costa occupa em caza; e quanto eu estimaria que teu

Pay não lhe desse tanta autoridade, e que se fizesse o que se faz em toda a caza bem

governada, e em que o cheffe tem tino bastante para fazer as suas contas e regular a sua

despeza, que he, recebermos nós as rendas e receita toda, e fazermos os pagamentos por nossa

mão. Mas desgraçadamente teu Pay não está por isto, faz-lhe mais gosto depender do Costa

do que depender de mim; porque imagina que de mim dependia, porque tinha bastante

rezolução para lhe dizer que não, e nenhum medo das suas ameaças e ralhações, nem dezejo

de lhe fazer a corte, de maneira que lhe havia de por tudo sempre em pratos limpos, e fazer

acabar com o systema das lettras, em vez que sonha que o Costa lhe obedece, quando de facto

o tem n’huma dependencia maior do que estaria de mim; mas não he possivel mudar isto. Só

tu, tendo pachorra, quando acabares os teus estudos, e acho que o deves fazer, pois teu Pay

cede-te agora mais que a ninguem. Estando porem o Costa na pozição em que está, não ha

remedio senão mandarem-lhe de Coimbra as contas das quantias por que sacão. Veremos se

elle nos mostra a tal carta do Caetano em que lhe dá huma bôa batida. Estou com dezejo de a

lêr. Em quanto aos 960 reis que tu lhe tinhas dito que desse ao Antonio; sei que já lh’os

pagou. Não mostrei a tua carta a teu Pay, pois elle ia logo fazer huns escareceos muito

grandes, e acho melhor mesmo por cauza do seu bem estar de vocês em Coimbra, não azedar

mais o Caetano contra o Costa nem o Costa conta o Caetano. Se os meus negocios estivessem

já arranjados, arranjava eu tudo muito bem, pois tudo quanto fosse despeza extraordinaria

além da mezada para comida, e para a sua algibeira, pagava eu como sendo despeza minha.

Mas por enquanto não pode sêr. ADeos meu rico Filho. Muito me lembrei hontem do José. Dá

lhe recados, meus e da mana, assim como ao Caetano, e Manoel Ponte, tu acceita a benção

que te manda esta tua May e maior amiga.

Izabel



Meu querido Filho do meu Coração. Desde o dia 8 que não tenho cartas de vocês, e

ainda que não tenha posetivamente cuidado, não gosto de passar tantos dias sem noticias. Daqui

a dez dias partes tu de Coimbra; espero que tenhas lugar dentro da Malla Posta, pois com o

tempo que está não he indifferente vir de fora; não cessa de chover; he couza bem triste. Ao

menos este anno não nos chove em caza como aconteceo no passado, mas está huma hunidade

terrivel. Sabes quem morreo de hum tipho em quatro dias? A sogra do mano Nuno. Tem me

feito muita dô, por ella coitada e pelos filhos, sobre tudo os mais pequenos, e estou tremendo

que ainda caia mais pezo de famillia sobre o mano Nuno. Ouvi que o Joaquim Faustino levava

as sobrinhas para caza, mas não sei se he verdade. O enterro foi hontem. Teu Pay lá foi, mas

chegou tarde. Eu vou logo lá, ainda que tremo do que se me dirá, e das choradeiras, mas não ha

remedio. Tem escriptos na caza, e essa he a primeira afflição em que se veem. Tomara que

houvesse algum estabelecimento em que se podessem pôr marido, mulher, e filhos. Em fim

aquilo he huma ralação constante, tanto maior que não ha esperança nenhuma de sahir d'ella. O

que admira he que este exemplo, não approveite a outros, mas o Mundo he assim. Lá está D.

José de Vilhena taobem em grandes apuros, segundo diz Monsenhor. Tem tido muitas lettras

protestadas, o negocio dos fornos vai mal, em fim não está em pozição brilhante. He huma

fortuna que não tenha cazado com a Tichi, senão tinhamos nós taobem que soffrer mais d'esse

lado. Eu não vejo aquelles senhores d'Arroyos à immenso tempo, nem tenho podido voltar a

caza da Viscondessa d'Azurara.

A Elena vai assim assim. A respeito d'ella lembra me o Dr. Beirão. Não sei se já te

contei que foi feito medico da Caza Real, assim como o Barral, mas o primeiro em serviço à

Senhora Infanta; o segundo em serviço à Imperatriz. O Beirão dizem que estava contentissimo,

deitou o miguelismo para traz das costas, e foi acceitando a honra que lhe fazião, e apreciandoa

muito. Ainda bem, he menos hum que conta aquelle partido. O outro dia no baile do Duque da

Terceira todas as senhoras miguelistas estavão de côr, contando fazer huma pirraça a ElRey, mas

não fizerão, porque havia muita outra gente que tinha tirado o luto, entre ella a mulher e filhas

do Ministro de Inglaterra, de maneira que nem ao menos tiverão o gostinho de se fazerem

singulares.

Contarão me hontem huma anecdota galantissima do Passos, Ajudante d'ordens de

serviço a ElRey D. Pedro. Sua Majestade quando acabou a cea, foi-se embora, e metteo se na
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carroagem com o Camarista, vendo que o Passos não o tinha seguido, mandou esperar a

carroagem, e que chamassem o Passos. Este estava ceando com todo o descanso e quando lhe

vierão dizer que ElRey estava na carroagem à sua espera, julgou que era mangação de quem

lh'o dizia, e que era para o impedir de cear, e disse, "Ora sim, deixalo esperar". Continuou a

comer com todo o seu vagar. ElRey farto de esperar, manda segundo recado. O Passos, julga o

mesmo, e continua impassivel a sua cea. Até que o Duque de Saldanha, farto elle de esperar

pelo Passos à portinhola da carroagem d'ElRey, o foi chamar, e só então he que o Senhor Passos

acreditou, e se levantou da meza. Confesso que admiro ainda mais a bondade de ElRey de

esperar, do que ainda mesmo a pachorra do tal Passos. Hoje ha hum concerto no Paço. Estão

convidados os criados e as suas mulheres, de maneira que a mana Thereza vai. Vão os cantores

do Theatro, e supponho que ElRey D. Fernando taobem se fará ouvir. O que souber contarei.

ADeos meu rico Filho. Deos queira que tenha cartas suas amanhã. Abraço te e abençoo te assim

como a teu irmão, sendo d'ambos

May e maior amiga.

Izabel

A mana manda lhes muitos recados, e eu peço os para Caetano e Manoel Ponte. O

Costa tem estado com hum attaque de figado, e não tem cá vindo. Veio o cunhado que disse

que a historia das cartas de Coimbra se tinha aclarado, que se tinhão perdido huma carta do

Caetano, e outra do Costa.
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Lisbôa 18 de Dezembro de 1856

Meu querido Filho do meu Coração. Hoje recebi a carta do José de 16 e muito estimo

que estejão todos bons. Dentro de poucos dias espero têr o gosto de te vêr, e tenho bem pena

que o mano, coitado, te não possa accompanhar. Sei que alguns dos seus condiscipulos vem a

Lisbôa entre elles o Almeirim, e isto ainda me faz mais saudades do José, mas em fim elle lá

sabe o que faz, e regula a sua vida pelo melhor, de certo. Vejo que continua a sêr chamado à

lição, isto he bem bom signal. No Diario de hontem vinha a distribuição dos premios em

Coimbra, e lá figurava o nome do José. O Filippe logo mandou o Diario para cima, dizendo

que vissem o nome do menino. Não achas optimo?

Vens achar mais outra novidade em caza. O Caetano bolieiro veio se hontem

despedir, dizendo que não podia com o trabalho, e que por isso ia para huma caza onde tivesse

menos. Tem me feito huma zanga! ! Sobre tudo porque julgava que elle depois de dez annos

de estar em caza ( e de certo bem tratado ), tinha amizade aos amos, por isso lhe tinha eu

taobem a elle, e pensava muitas vezes que era criado que não sahia mais d’aqui. Enganei-me.

Deixalo. Elle serve bem, e hade achar caza; mas eu taobem sempre heide achar quem me

sirva. He ar que passou por aqui, acho eu, e que fez virar a cabeça aos criados de caza. Pois

agora são elles muito bem pagos, o que nem sempre aconteceo. Conto mandar-te a traquitana

a Santa Apolonia no dia 22. Como não achas nem o mesmo bolieiro nem o mesmo moço da

trazeira, procura o trem. Esse he fiel, a mesma traquitana, que me hade servir em quanto eu

quizer, as mesmas egoazinhas, que desejo continuem a gozar de bôa saude, e que não

resmungão do trabalho que lhes dou. ADeos meu rico Filho Tenho bastante que escrever, por

isso acabo. Abraço o Jozé, e a ti e a elle abençoo como May e maior amiga.

Izabel

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