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Ill.ma e Ex.ma Sr.ª Condessa de Rio Maior

Minha muito Respeitável Senhora

Tive hontem a honra e satisfação de receber duas cartas de V. Ex.ª datadas em

15 do corrente, nas quaes V. Ex.ª me significa, com as mais delicadas expressoms, o

reconhecimento e gratidão de V. Ex.ª por eu tratar os estimaveis Ex.mos Filhos de V.

Ex.ª, e meus amigos, com a estima de que elles são dignos. Não me julgo merecedor de

tanta atenção de V. Ex.ª por eu tratar com amizade e distinção Mancebos tam

excellentes, que tanta honra ja fazem a Fidalguia Portugueza, e eu sou apenas um

simples Admirador das virtudes de V. Ex.ª, que com extremo primor tem dirigido a

educação moral, e litteraria dos seus Ex.mos Filhos; e preze a Deus que tanto V. Ex.ª

como elles gozem largos annos de vida e de socego para desfructar tam apreciaveis bens

criados por V. Ex.ª.

Eu vejo que V. Ex.ª está com bastantes cuidados a respeito do ultimo

padecimento do Ex.mo Conde, Seu Filho, cuja molestia não passou d’uma bronchite

aguda, que lhe fez reaparecer o estado asmatico com alguma força, porem de que

actualmente está completamente bom e restabelecido, tendo ja ido a aula na sexta-feira

passada. Esteve apenas sette dias de Cama.

Outro igual ataque teve elle n’este anno, e de resto sempre tem gozado de

excellente saude, a ponto de se achar mais nutrido do que nos annos anteriores: e o

mesmo ultimo padecimento não o fez abater na sua fisionomia. Eu espero que a saude

d’elle não dará cuidados a V. Ex.ª se seguir os preceitos hegienicos, que lhe tenho

indicado, e principalmente se deixar de dár os seus passeios para o bairro baixo d’esta

Cidade, em consequencia dos ares do rio, que lhe não são salutares. Observei o seu

peito, e não achei lesão alguma, mas simplesmente e na occazião do accesso asmatico

aquelles symptomas que acompanhão a esta molestia, e de resto todo o processo

respiratorio é normal. No tratamento e indicaçoms hegienicas que lhe tenho feito tenho

tido em vista não so a sua natureza, mas ate as propensoms da Familia, com as quaes V.

Ex.ª não se deve assustar, porque o Ex.mo Sr. Conde comquanto seja dotado d’uma

constituição adaptada a receber com muita facilidade a acção do frio, cujos effeitos logo

se manifestão pela irritação da mucosa bronchica, como acontece a muita gente da idade

em que elle está, com tudo sendo tratado como deve ser, e principalmente evitando
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camas que lhe desafiem catarros, não se deve receiar que para o futuro venha a padecer

dos pulmoms. O evitar estas cousas é que V. Ex.ª lhe deve recommendar, ordenando

que n’esta parte obedeça cegamente ao Ill.mo Sr. Franco, que com extremo desvelo olha

os Filhos de V. Ex.ª.

Desejando a V. Ex.ª e ao Ex.mo Sr. Conde, a quem dirijo meus respeitosos

cumprimentos, muita saude e venturas, gostoso e submisso me offereço para tudo

quanto se dignar ordenar-me, pois que sou com todo o respeito e consideração

De V. Ex.ª

Admirador, e officiozo Criado

Raimundo V. Rodrigues

Coimbra 18 de Maio de 1956
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Ill.ma e Ex.ma Sr.ª Condessa

Minha muito respeitável Senhora.

Tenho o summo prazer de communicar a V. Ex.ª que tendo eu proposto hoje

ao Conselho da Faculdade de Mathematica o provimento d’um Partido em remuneração

ao talento, assidua applicação e distincto aproveitamento do estimavel Filho de V. Ex.ª,

e meu discipulo, o Ex.mo Sr. D. Jozé, pela sua frequencia do primeiro anno

Mathematico, foi unanimemente aprovada a minha proposta pelo dito Conselho; pelo

que felicito a V. Ex.ª, ao Ex.mo Sr. Conde, ao Ex.mo Sr. D. Jozé, e a seus Ex.mos Manos,

dando a todos mil parabens por tam plausivel motivo.

Estimarei muito que no futuro eu tenha iguaes occasioms de dár a V. Ex.ª

noticias tam satisfatorias como a que actualmente tenho a honra de communicar a V.

Ex.ª.

Desejando a V. Ex.ª e a toda a Ex.ma Familia de V. Ex.ª muita saude e

venturas, de que são merecedores, aproveito esta ocasião para assegurar a V. Ex.ª a mais

alta consideração, e subido respeito com que sou

De V. Ex.ª

Muito fiel e obrigado Criado

Raimundo Venancio Rodriguez

Coimbra 30 de Julho de 1856.
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Ilustríssima e Excelentíssima Senhora Condessa

Minha muito Respeitável Senhora.

Tenho presente a carta de V. Ex.ª, escripta hontem, da qual vejo que V. Ex.ª

está com bastantes cuidados pelos incommodos do Ex.mo Sr. Conde, Filho de V. Ex.ª, e

que por isso deseja ser informada sobre a natureza d’elles. No dia 15 do corrente fui

chamado para ver o Ex.mo Sr. Conde, e achei-o em estado icterico bem caracterizado,

porem sem complicação alguma visivel do figado, e sem febre, e portanto considerei a

sua molestia, como uma simples ictericia, devida principalmente ao frio que apanhou na

sua jornada de Lisboa para esta Cidade. Actualmente, pode-se dizer, que está quase

restabelecido, e se não fora a estação frigidissima, que estamos passando, acconselharia-

o a que na segunda feira proxima fosse ás suas aulas. Elle nunca perdeu a vontade de

comer, e so apenas nos primeiros dias teve algumas azias, proprias da molestia, que

quase está debellada com os meios, que lhe prescrevi ao principio, sem ser preciso

mudal-os, ou modifical-os. A vista d’isto pode V. Ex.ª estar bem descansada sobre os

incommodos do estimavel Filho de V. Ex.ª, pois que se fora cousa de cuidado, não

deixaria de cumprir o meu dever de communicar a V. Ex.ª o seu estado.

Desejando a V. Ex.ª e ao Ex.mo Sr. Conde a mais prospera saude, e mil

venturas, gostoso me offereço em serviços de V. Ex.ª de quem sou com toda a

veneração, e respeito, minha Senhora,

De V. Ex.ª

Muito humilde, e respeitador subdito

Raimundo Venancio Rodrigues

Coimbra 24 de Janeiro 1857.
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