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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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ESBOÇO BIOGRÁFICO DE CAMILO CASTELO BRANCO 
 
Camilo Castelo Branco (1826-1890) foi poeta, dramaturgo, 
romancista, crítico e um dos mais fecundos e operosos escritores que 
conta a história da Literatura Portuguesa. 
 
Natural de Lisboa, órfão de pais desde verdes anos seguiu os seus 
estudos com muita irregularidade no Porto e em Coimbra. A sua 
atividade literária é verdadeiramente febricitante desde os primeiros 
passos no domínio das letras. As suas obras elevam-se à grandiosa 
soma de 262, compreendendo poesia, romance, conto, drama, 
opúsculos de crítica, traduções, biografias, etc. E não fosse a doença 
que o torturava nos últimos anos, o desconsolo produzido por 
muitas dores de consciência, a cegueira que o atacou 
irremediavelmente, e por último, a morte que a si próprio se deu no 
dia primeiro de junho de 1890, e certamente a herança legada ao 
país seria melhormente acrescida como de quem possuía a pena 
mais bem dotada, mais rica e mais fecunda que porventura pôde 
apontar a nossa galeria literária.  
 
Como Herculano, Garrett, Rebelo da Silva, Arnaldo Gama, Silva 
Gaio, explorou Camilo o domínio da história aliado ao da fantasia 
escrevendo dezenas de novelas e romances históricos, em que o 
interesse pela narrativa se desenrola através de páginas duma 
lídima linguagem bem portuguesa e bem clássica, sempre rica e 
variada, maleável ao sabor do artista genial que a emprega, umas 
vezes provocando a gargalhada, outras o patético, mas sempre 
dúctil, apropriada e bela. Os seus tipos — o brasileiro, os velhos 
fidalgos do norte, os abades do Minho, o boticário, o escrevente, o 
namorador apaixonado e romântico, o político, e quantos outros 
vivem nas páginas dos seus livros imorredouramente.  
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Desde a Agulha em palheiro, O olho de vidro, O Retrato de Ricardina, ao 
Eusébio Macário, Brasileira de Prazins, sem dúvida, o espaço 
percorrido é enorme, mas em todos se pode admirar o estilo amplo e 
a maneira viva e colorida que prende e encanta.  
 
Dentre suas obras, destacam-se:  
 
NO TEATRO: Abençoadas lágrimas, Agostinho de Ceuta, Condenado, 

Justiça, O morgado de Fafe em Lisboa, O Morgado de Fafe amoroso, 

Marquês de Torres Novas, Purgatório, Paraíso, etc.  
 
NO ROMANCE: Amor de Perdição, Amor de Salvação, Os Brilhantes do 

Brasileiro, Sereia, A Bruxa do Monte Córdova, A Corja, Mistérios de 

Lisboa, Livro Negro, A Neta do Arcediago, Eusébio Macário, Vulcões de 

Lama etc.  
 
NA POESIA: Ao anoitecer da vida, Duas épocas da vida, Inspirações, Um 

livro, Nas trevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ESTRELAS FUNESTAS 

 
 

A QUEM LER 

Venho já a declarar que me desgosta o título deste meu romance; 
mas não é esta a primeira vez que meus atos, invenções e palavras 
me desgostam, embora estranhos aplaudam uns e outras. 

Tem uma certa graça, misto de luz e escuridade, aquele título: o que 
não tem é verdade, verdade moral, acomodada à minha filosofia. 

No romance que publiquei, intitulado “As Três Irmãs”, rematei 
dizendo que não há bons nem maus destinos, como se dissesse que 
o homem é o responsável, o agente, o motor arbitrário de suas ações, 
das quais lhe advém o sossego ou a inquietação, a dita ou a desdita, 
a pública estima ou a desprezadora abominação. 

Quem tal crê e disse, rejeita e desadora estrelas propícias ou 
funestas, como coisa de agouros, de crendices, de poetas, e de 
vulgar superstição. 

O título, pois, tem muito com a forma, e pouquíssimo ou nada com a 
substância desta novela. Quem não quiser chamar-lhe “Estrelas 
Funestas”, emende para os “Maus Caminhos da Desgraça”, ou outro 
título de seu sabor, que eu de tudo me contento, se o não 
denominarem “Invenções do Autor”. 

História mais verdadeira nunca eu a escrevi. Por verdadeira demais, 
estiveram os apontamentos dela a olvidarem-se-me na escuridade 
para onde os afastaram deferências, apelidos e pessoas, umas que se 
prezam em si, outras, menos em si, e muito em seus antepassados. 

Deliberei, depois de censurado por pessoa que, a meu instar, me 
cedera as notas, a dar à estampa sucessos, que a bem merecem, por 
serem de lição a infelizes, caídos em abismos por suas próprias 
mãos abertos. Para me expor à somenos tacha de indiscreto, mudei 
nomes, sentindo não poder mudar localidades, que então lá se ia 
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abaixo, na rampa das chamadas conveniências, o timbre da verdade 
histórica, a cor, a essência, o melhor das obras de arte. 

Se, mesmo assim, muitos leitores, maiores de cinquenta anos, 
levantarem o sendal com que lhes quis encobrir algumas feições da 
verdade, e as divulgarem a seus amigos, daqui me despeno da 
coima de linguareiro, ofensor de cinzas ilustres, e assoprador delas 
aos olhos de quem os fecha para não ver os pecados de seus avós, 
contentando-se com vê-los retratados na lona, e enobrecidos nos 
bens herdados. 

Dou-me pressa em destruir prevenções. Varram de sua ideia a 
perspectiva de que eu vá quebrar lajes e carneiros por essas igrejas e 
capelas, chamando a juízo de homens as ossadas que, de muito, se 
ficaram esperando a volta do espírito para o supremo dia. Longe 
disso. Tenho escassamente uma pobre pena de historiador; são 
leveiras demais as minhas mãos para sustentarem a balança dos 
julgamentos, cujo fiel, para obedecer ao ouro fio, releva que penda 
em dedos, menos encodeados na cenosidade dos vícios. 

Aquietem, pois, seus escrúpulos os fiéis à religião dos túmulos. Hão 
de ir comigo ao longo de um salão, em cujas paredes, sob profundos 
tetos de castanho armorejados, pende uma galeria de retratos, uns 
carrancudos como a filáucia, outros sorrindo irônicos, como em 
desprezo da nossa contemplação. As arrogantes efígies, ao cabo de 
contas, ficarão rindo; e nós bem pode ser que passemos chorando, 
porque somos de uma geração que não pode, nem quer, fazer riso 
da desgraça. 

Esta história é inocente. Podem lê-la senhoras de imaginação 
impressionável, e os moços descontentes da vida incolor e 
monótona que a sociedade lhes prescreve. O autor, quando era 
capaz, não enganou alguém escrevendo: aí estão uns trinta volumes 
a defendê-lo da calúnia, se alguém o argui de romancista corruptor. 
Agora, que está velho, dobrada obrigação lhe corre de desvanecer 
preconceitos, que disparam em desordem da vida, e sacrificam os 
tesouros da paz ao pobre do coração, que tão mal os paga, por não 
ter coisa boa que dar por eles. 
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Crê o autor que há, no caminho da vida, muitas paragens alegres, se 
o caminheiro as sabe ver com os olhos já cansados de perseguir as 
fugitivas visões. Nem podia deixar de ser assim, a menos que a 
verdade, filha do céu, não fosse um mal. E a verdade, para uns 
temporã, e serôdia para outros, afinal, a todos alumia, como o sol do 
Senhor, que primeiro doura a colmada choça do montanhês, e 
depois desce os flancos da serra, doura e lustra os zimbórios dos 
palácios, e verte do seu zênite um raio nas cavernas onde a formiga 
passeia por entre as unhas do leão. 

Aquelas paragens verdadeiras do caminho da vida são hospedagem 
comum; todavia, os mais diletos do anjo bom, que ali recebe os 
peregrinos, são os mais infelizes, os mais quebrantados da jornada, 
os que subiram até lá o desfiladeiro das ilusões, e bem mereceram a 
graça do anjo, rebatizados na água de suas lágrimas. 

Sentado numa dessas paragens é que eu conto esta história às 
pessoas que a quiserem ouvir por complacência com a minha 
velhice, e porque eu lhe assevero que este e todos os meus 
romances, olham a prevenir o leitor contra os infortúnios 
procedentes da mentira do coração. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 
CAPÍTULO 1 

Alardeava em Lisboa suas pompas, liberalidades e desperdícios de 
rico morgado da província, Gonçalo Malafaia, primogênito e único 
de uma das três nobilíssimas e mais opulentas casas do Porto. 

Há muitos anos foi isto. Aí por 1778 é que o fidalgo portuense dava 
invejas aos da corte, e a muitos namorados se atravessava, tentando 
a constância das damas, e saindo com a vitória, de que ele se lograva 
por mera ostentação, e nada mais que mareasse seu pundonor, ou o 
delas. 

Algumas dessas damas levavam-lhe vantagem em pureza de 
sangue, e pouco o desigualavam em bens de fortuna. Admiravam-se 
os amigos de Gonçalo Malafaia que ele rejeitasse alianças de bom 
partido, vistas as condições das donas. Respondia ele que, desde 
menino, estava o seu casamento pactuado com D. Maria das Dores, 
sua prima carnal, também filha única, e sucessora de grandes 
vínculos nas províncias do norte. 

D. Maria das Dores, menina de treze anos, saíra do convento de 
Arouca, onde fora educada com suas tias, e vestira o majestoso 
hábito de aia da santa rainha Mafalda, costumeira já esquecida 
naquele mosteiro, fundado por uma rainha portuguesa daquele 
nome. 

A jovem aia saiu do mosteiro, com os seus belos olhos menos 
levantados ao céu que inclinados ao espelho, e viu-se bonita, por 
comparação com as feias. Achou-se, ao mesmo tempo, na primavera 
da vida e na do ano. 

Parece que a natureza inteira lhe estava dando uma festa. Recordar-
se do seu quarto sombrio do convento, e das rabugentas 
admoestações e querelas de suas tias, era-lhe um retrospecto 
enjoativo. Seus pais andavam como a amostrá-la de casa em casa, 
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maravilhados do juízo da morgadinha. O juízo de Maria das Dores, 
a olhos estranhos, teria antes nome de mau gênio, pois não era mais 
que uma desmesurada vaidade de sua pessoa, e altivez com que 
tratava mordomos, caseiros, criados, e ainda pessoas independentes 
de sua casa, que a não ombreavam em fidalguia. Esta prenda lhe 
incutiram as tias, freiras que passavam por boas, e santas mesmo 
seriam; mas muitas vezes estariam a pique de perderem suas almas, 
pela pecaminosa soberba com que disputavam primazias de 
linhagem com as suas conventuais. Na cela das duas senhoras ou se 
falava de milagres ou de fidalguia; e era ordinário passarem 
da linguagem, edificativa de sua visionaria crença em milagres, ao 
vanglorioso discurso de sua árvore genealógica, em demérito de 
alguma ilustre religiosa bernarda, que, por sua parte, mofava da 
filáucia das nossas velhas senhoras, a quem Deus terá perdoado a 
fragilidade, por ser a mais inofensiva de quantas há. 

O maior mal, proveniente disso, foi a vaidade da sobrinha; se, 
porém, seus pais gostavam dela assim, pode dizer-se que a educação 
de Maria fora perfeita, à vontade dos pais. 

Soberba com os fidalgos, que a requestavam, é que ela não era, nem 
os seus quatorze anos estranhavam a linguagem galanteadora. Já lá 
no convento a aia de Santa Mafalda ouvira falar muito de coração às 
religiosas que o traziam exteriormente amortalhado no hábito; 
presenciara por lá muitas borrascas passageiras de ciúmes; ouvia 
conversações pouco recatadas das freiras com as noviças acerca de 
certos primos que ali vinham de longes terras a estiarem saudades 
nas grades, e banquetearem-se do refeitório monástico. Era tudo isto 
de si tão trivial naqueles tempos, que um pai, impondo a suas filhas 
a profissão, tacitamente lhes dava a partido poderem elas violar o 
voto pela mesma razão que eles lhes violavam as propensões. E, 
portanto, nenhuma religiosa, em anos desculpáveis, se pejava de 
tratar questões de amor, quando ia para o coro, ou voltava do coro, 
misturando os salmos de penitência com os alambicados conceitos 
em que, por via de regra, começavam e findavam aqueles amores. E 
como ninguém se escandalizava de tal, quer-me parecer que o 
pecado seria insignificante. 
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Como disse, concorreram desde logo à mão da herdeira os mais 
nobres apelidos destas províncias, uns tendo-a visto, outros não a 
vendo nunca; uns amando-a de repente, outros aborrecendo-lhe as 
maneiras, e mesmo a boca defeituosa. Maria das Dores lá tinha no 
seu patrimônio tempero com que adubar-se para todos os paladares; 
ela porém dizia a suas amigas, empenhadas a favor de irmãos ou 
parentes, que o seu casamento estava justo desde o berço com o 
primo Gonçalo Malafaia. 

Naquele tempo, semelhantes contratos entre duas famílias, cujos 
contraentes eram dois meninos no berço, eram inquebrantáveis. As 
crianças, aos sete anos, já se conheciam como esposos futuros; e, 
conforme iam crescendo e ouvindo falar do casamento, não tinham 
mesmo tempo de corar um do outro, quando, aos quatorze anos 
nupciais, a esposada arrumava as bonecas para cuidar do marido. 
Raras vezes acontecia rebelarem-se os filhos comprometidos, contra 
a vontade dos pais. Se se amavam, era uma fortuna, também rara; se 
não se amavam, o que fariam era mutilar o coração, atrofiá-lo à 
custa de lhe abafar as pulsações, e deixá-lo para aí estar no peito, em 
letargia, cujo despertar, já fora de tempo, trazia às vezes grandes 
desgraças e inúteis lições. 

A esta regra usual, quis o acaso contrapor uma exceção, incutindo 
no ânimo de Gonçalo Malafaia extraordinários afetos a uma dama 
lisbonense, e no de Maria das Dores imperiosa inclinação a um 
cavalheiro de Amarante. 

Pediu Gonçalo aos pais licença para casar com a menina, 
mandando-lhes um traslado da árvore genealógica da sua amada. 
Os velhos responderam-lhe negativamente, com muitas razões, 
sendo a primeira razão do casamento evitar a demanda por causa 
dos vínculos de Freijoim e águas Santas; segunda razão, andarem 
ligadas as duas famílias, através de nove gerações desde 1530; 
terceira razão, a palavra dada, entre fidalgos que a tinham em maior 
valia que a própria vida. Seguiam-se outras razões, rematadas por 
esta paternal carícia: Se desobedeceres à honra, aos pais e aos deveres a 

que teus apelidos te obrigam, conta com a nossa maldição. 
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Gonçalo abafou os respiradouros do coração, e saiu de Lisboa, 
caminho de sua casa. Muito siso teve ele em conhecer o nenhum 
remédio do seu mau destino, e fugir à presença da senhora, 
expediente único de salvar-se, e salvá-la de maiores dores. 
Salvaria?... 

Além de quê, o mancebo, para distrair saudades na jornada, ia 
pensando em sua prima, que ele vira galantinha, aos oito anos, e 
acompanhara a Arouca, tendo ele doze. Lembrava-se de lhe ter dado 
flores, e recebido, nas festas do ano, umas bocetas de morcelas 
muito enfeitadas, com trama de papel dourado, e as iniciais da 
prima floreadas e entrelaçadas nas suas. Depois, uns versos, que ela 
lhe mandara para Lisboa, escritos naturalmente pelo capelão de 
Arouca, frade Bernardo, que apanhara as musas de surpresa. 

Com estas e outras imaginações, conseguira Gonçalo empanar o 
retrato da fidalga da corte, visão teimosa que ainda a revezes lhe 
aparecia nalgum relance poético da jornada, onde assombreavam 
árvores, ou erveciam prados, ou murmuravam fontes. A saudade é a 
poesia de todo o homem. O que melhores poetas têm dito, melhor o 
têm sentido pessoas que nunca fizeram versos. Onde virdes um 
homem recolhido com a sua saudade, aí está um poeta, porque a 
poesia não quer dizer senão “enlevo doloroso”. 

Entretanto Maria das Dores, sobejamente senhora de seus olhos e 
palavras, ia alimentando esperanças ao morgado de Amarante, e 
nutrindo as suas à sombra da ostensiva indiferença dos pais. Estes, 
porém, avisados ou surpreendidos, atalharam o pendor da filha, 
dizendo-lhe que bem sabiam que o seu galanteio era um brinquedo; 
mas convinha pôr-lhe termo, porque estava a chegar de Lisboa o 
primo Gonçalo. Maria, acostumada a dizer desassombradamente 
seus pensamentos, declarou que antes queria casar com o de 
Amarante, a quem amava. Rebateram-lhe os pais a frívola razão, 
com outras iguais na substância e na forma às que demoveram 
Gonçalo, mas Maria, menos reflexiva ou mais animada, replicou 
com um seco e desabrido “não quero”, ousadia que deu em 
resultado ser a menina ameaçada de entrar outra vez no mosteiro de 
Arouca, e esperar lá que o juízo viesse. 
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Maria, mediante os carinhosos conselhos da mãe, cedeu à vontade 
do pai; e afastou-se do solarengo do Tâmega, o qual, prezando-se de 
cavalheiro também se retirou aos seus senhorios, respeitando a 
convenção feita entre as duas famílias sobre o consórcio dos seus 
representantes. 

Chegou Gonçalo de Malafaia, no remate deste episódio. 

Viu sua prima, e reparou logo numa verruga que ela tinha a um 
canto da boca, e no desaire que lhe dava aos beiços. Achou-a mal 
ajeitada de corpo, desgraciosa nos meneios, rústica nas palavras, e 
com manifestas tendências a medrar muito em largura, e a não 
espigar mais. Assim devera ser. Se ele vinha afeito às gentilezas das 
damas da corte, daquelas tantas que ele amara, todas bem falantes, 
discretas, esbeltas, apertadas de cinta, arrastando soberanos 
donaires com muito garbo, dizendo tudo como quem canta, 
estendendo aqueles gemebundos ans, como cauda das palavras, jeito 
tão antigo em Lisboa, que já, em 1650, D. Francisco Manuel, faz riso 
dessas modulações esquisitas, de que o nosso fidalgo portuense 
tinha tantas saudades! Em suma, Gonçalo não gostou da prima. 

Ora Maria das Dores, à primeira vista, achou que o primo Gonçalo 
vestia uma casaca muito bonita de seda azul com bordados muito 
casquilhos nas portinholas, e que tinha um pé pequeníssimo, quase 
todo coberto por uma fivela de ouro rendilhado em galantes feitios. 
Ouviu-o falar com grande encarecimento das fidalgas de Lisboa, 
especialmente de uma que era filha do conde de Miranda, a qual, 
para ser amada, o falar era sobejo, que, mostrando-se, cego devia ser 
quem a não adorasse. O pobre mancebo parece que assim estava 
desabafando a sua paixão, ou refrigerando a saudade, que mais se 
assanhara, comparando a senhora de Lisboa com a prima do Porto. 
Naturalmente, Maria das Dores, ressentiu-se dos gabos indelicados 
às meninas de Lisboa, e com intencional preferência a uma filha do 
conde, cujo nome Gonçalo pronunciava, suspirando, como pessoas 
beatas suspiram proferindo o nome do santo ou santa de sua 
devoção. Desde aí, a fidalguinha começou a amuar-se, e a meter à 
galhofa o primo, ora arremedando-lhe a cantoria do palavreado à 
lisboeta, ora tomando posturas cômicas de pernas e de braços, 
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imitando-lhe as atitudes palacianas, que bem pode ser Gonçalo as 
exagerasse um pouco. O que certissimamente aconteceu foi Maria 
das Dores não gostar de seu primo. 

Aqui temos, pois, os dois noivos, face a face, quando o enxoval da 
esposada está pronto, e o palacete do moço se preparava, e os 
primos de longe têm já convite para dia designado. 

Maria das Dores teve a inocente coragem de dizer a seus pais que 
aborrecia o primo Gonçalo. 

 — És tola! — disse-lhe o pai. 

 — És uma criança! — acrescentou a mãe. 

E continuaram a azáfama, para que tudo sobejasse nos festejos 
nupciais, exceto a alegria dos desposados. Gonçalo Malafaia ousou 
ainda contrariar a vontade paternal, dizendo a medo, que um 
casamento assim não prometia senão desgraças. O velho rebateu 
vitoriosamente a frioleira do filho, contando-lhe em miúdos a 
história do seu casamento, e do casamento de seu pai, e de seu avô. 
Eram três histórias, que o leitor dispensa saber, e tem razão. A 
moralidade de todas era que tanto ele, como seus ilustres pai e avô, 
tinham casado com primas, sem amor nem vontade, e com muita 
repugnância; e, apesar de tudo, tinham vivido felizes, ou pelo 
menos resinados, visto que, ajuntava o velho, o coração pouco tem 
que ver com o casamento, e casamento será tudo quanto há mau, 
mas escravidão decerto não é. E a este propósito, discorreu o velho 
Malafaia alguns despropósitos, que iam mal a seus cabelos brancos, 
e bem podiam chamar-se o prefacio desmoralizador de um 
casamento. Porém, como estas causas, postas em balança com a 
indisposição matrimonial do filho, inclinassem para o pior lado o 
fiel, o velho cuidou equilibrar os pratos lançando no mais leve os 
vínculos litigáveis de Freijoim e águas Santas, os quais rendiam seis 
mil cruzados, e estavam na casa com mui duvidosa legalidade. 

Na antevéspera do casamento, as duas famílias, lavradas as 
escrituras para segurança dos bens livres, foram de passeio, Douro 
acima, à Pedra Salgada, onde um dos contraentes tinha uma quinta. 
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Era pelo tempo do sável. Os pescadores de Valbom carregavam nos 
barcos as redadas da sua pescaria, Maria das Dores entretinha-se a 
contemplar a labutação dos pescadores, e as rimas de peixe 
estendidas no areal. Aguilhoada pelo apetite, exclamou: 

 — Ó minha mãe! tenho vontade de comer sável; mande comprar 
um, que eu tenho vontade de sável assado! 

Toda a gente riu urbanamente do apetite da menina, exceto Gonçalo 
que, em sua consciência, classificou de grosseirismo o desejo, e 
muito boçal a maneira de o exprimir. Então, para seu maior flagelo, 
lhe acudiu à ideia a recordação de uma merenda a que assistira em 
Cintra com a filha do conde; na qual merenda de indelével saudade, 
a perfumada e espiritual menina escassamente comeu um terço da 
asa de pombo, um olho de alface, e dois gomos de laranja, e, ainda 
assim, a pedido do amantíssimo Gonçalo; que, se ele não insta, 
àquela compleição angélica bastaria o cheiro da madressilva. Se ao 
menos, Maria das Dores tivesse cobiça de sável, e o não comesse!... 
Seria um gosto pueril, sem o desagradável espetáculo da deglutição, 
em que ela era de todo o ponto natural, sem ter na menor conta os 
preceitos da cerimônia, que mandam engolir tão sutilmente que nos 
não ouçam o rumor do mastigar. Maria das Dores mastigava o sável 
com a presteza de mandíbulas igual à impaciência do seu apetite. 
Comeu, antes de jantar, na presença do noivo e dos numerosos 
parentes, duas grossas postas do pescado, como a filha do conde de 
Lisboa, em idênticas circunstâncias, ouviria em delícias, duas odes 
anacreônticas, recitadas pelo noivo à sombra dos arvoredos da sua 
Cintra. 

Ora eu que, até certo ponto, não estabeleço estremas entre as 
mulheres, e as julgo iguais perante a lei do amor honesto, oponho-
me à distinção, que Gonçalo fazia entre as duas senhoras. O meu 
parecer é que se Maria das Dores amasse o primo, comeria apenas o 
terço da asa do pombo, e o olho da alface, e os dois gomos de 
laranja; e que a filha do conde, se não amasse Gonçalo, comeria as 
postas do sável fresco, se o tivesse em Cintra. A ciência há de andar 
sempre às aranhas nestes mistérios do coração relacionados com o 
funcionalismo do estômago. 
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Depois do jantar, durante o qual a morgada demonstrou que o sável 
fora um prólogo curto de um grande livro, Gonçalo retirou-se com a 
sua dor a um recanto da quinta, onde havia um tanque, em que 
nadavam patos, à sombra de copados chorões. Indo Maria das 
Dores ver rebanharem-se os seus patos, deu de rosto com o primo, 
que estava lendo umas cartas, já avincadas do muito uso. 

 — Estavas aqui?! — disse ela, em ar de retroceder. 

 — Vem cá, prima Maria das Dores — disse ele emassando as cartas 
na carteira de marroquim. — Senta-te ao pé de mim. 

A menina foi sentar-se ao pé dele, atirando migalhas de cavacas de 
Arouca aos patos. 

 — Gosto tanto destas aves! — disse ela. Criei-as no convento, e 
trouxe-as comigo. Olha como elas me conhecem!... 

 — Hei de mandar vir de Lisboa — disse Gonçalo — um casal de 
patos reais, para te dar, prima, que são muito lindos. 

 — Eu gosto mais destes — atalhou ela. 

 — Mas, se eu te der outros, também hás de gostar deles, prima 
Maria das Dores? 

 — Também, mas estes fui eu que os criei, e os outros já de lá vem 
criados pela filha do conde provavelmente... 

Fez Gonçalo um gesto de espanto, e de zanga, vendo a ironia mais 
expressiva no rosto que nas palavras da prima. 

 — A que veio aqui a filha do conde!? — disse ele com azedume. 

 — É que tu estás sempre, a propósito de tudo, com a filha do conde 
às voltas. Ninguém veste, nem fala, nem anda como ela. Se a prima 
Peixoto faz um rico vestido, a filha do conde tem um mais rico. Se 
eu compro um colar de granadas, a filha do conde tinha um de 
esmeraldas. Se a prima de Simães vem à cidade vestida de campo, 
como se vestem na França as damas da corte, a filha do conde é que 
sabia vestir-se a preceito, quando cavalgava por Cintra, com 
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admiração de toda a gente. É sempre a filha do conde para tudo! Por 
isso é que pensei que os patos reais também eram da filha do conde. 

Gonçalo Malafaia ficou atordoado, já pela afronta feita à mulher 
cujas cartas apaixonadas estivera lendo, já pela estranheza que lhe 
causou o desembaraço da menina, que, até àquela hora, simulara 
completa indiferença, ouvindo-o falar da filha do conde de Miranda. 
Fez-se, porém, uma instantânea mudança no espírito do noivo, 
saudável mudança que lhe lisonjeou a vaidade. Julgou ele que Maria 
o acusava de desleal, e de puro ciúme rompia naquela insólita ironia 
contra a lisbonense. Isto, que parece nada, foi grande parte na 
quietação de Gonçalo. O ciúme da mulher, de quem se não espera 
nem pede amor, é uma revelação agradável, ainda mesmo que valha 
pouco para a felicidade do coração. 

Depois de alguns instantes de silêncio durante os quais Maria 
continuava a esmigalhar cavacas aos seus diletos patos, disse 
Gonçalo: 

 — Eu tenho falado na filha do conde de Miranda por que ela é o 
ornamento da corte e o modelo das fidalgas. 

 — Deixá-la ser... — atalhou Maria — Que tenho eu com isso? Eu cá, 
visto, e ando, e falo como sei, ou como me ensinaram; e ela faz o 
mesmo; se o faz melhor, seu proveito. Por que não casaste com ela, 
primo? 

 — Por que nossos pais querem que eu case contigo. E tu por que 
não casaste com o Magalhães de Amarante? 

Maria corou, e deu graças ao seu anjo da guarda, quando viu entre 
as árvores próximas um rancho de senhoras e homens que andavam 
em busca dos noivos. 

Gonçalo apenas teve tempo de lhe dizer: 

 — Não te parece que a nossa união será uma grande desgraça? 
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A prima não respondeu; levantou-se de golpe, e foi de corrida ao 
encontro das senhoras que traziam abadas de rosas para espalharem 
sobre a noiva e Gonçalo que recebeu friamente a graça. 

Seria ajuizado conjeturarmos que, depois daquele desamorável 
colóquio dos primos, um ou ambos rompessem abertamente contra 
a submissão, fugindo ao abismo, que para eles nem sequer já se 
escondia debaixo de flores. Ambos o estavam vendo em toda a sua 
profundeza. Nenhum deles fiava de sua índole a resignação precisa 
para não blasfemar contra Deus ao despedaçarem-se na queda. 
Nenhum aceitava a coroa do martírio como necessária. Maria se 
recusasse formalmente, seria castigada com o convento. Quem não 
há de chamar paraíso terreal a um convento, se o compara com as 
infernais torturas da vida íntima em união indissolúvel? Gonçalo, 
desobedecendo a seu pai, que punição podia temer? Dissabores 
domésticos, privações de recursos, a venda de seus cavalos, um 
guarda-roupa menos recheado de sedas e veludos, proibição de ir a 
Lisboa, reclusão em alguma das quintas do Douro. Mas que monta 
isto, em confronto da liberdade de gastar à larga, e chamar seu ao 
ouro que se atira por entre as grades de um cativeiro? Que tem que 
a peçonha seja bebida por vaso de relevante preço? E a peçonha das 
uniões odiosas e odientas, tragada gota a gota, há aí morrer de mais 
lentas e espantosas dores, quando as vítimas se não buscam 
refrigério na desvergonha e no crime? 

A estas perguntas a razão do homem oscila, e cai em abusões 
injudiciosas. Então me lembra o destino, a fatalidade e as estrelas 
funestas. Mas é tão avesso à minha razão dar de barato ao nada a 
explicação dos mistérios da vida humana, que antes quero acreditar 
que alguns pais infelicitam os filhos, por se acostumarem à 
infelicidade própria; e alguns filhos, olhando de longe para o 
infortúnio, rebordam o ponto negro, que lá está, das cores 
variegadas e formosas que a imaginação nova lhes empresta. Nos 
primeiros anos da vida, a ideia da desgraça formamo-la 
imperfeitamente. Tantos são os vagos bens que anelamos, a tantas 
miragens do deserto nos fogem os olhos namorados, que nunca o 
absoluto infortúnio, as plagas infinitas sem fonte de água, nos 
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parecem possíveis, nem experimentadas pelos mais famosos 
infelizes. Os romances dão-nos espetáculos de máxima desventura; 
as tragédias ensanguentam a página onde vertemos lágrimas; a voz 
pública relata suplícios da vida particular denunciados pelo gemido 
ou pelo escândalo. Que vale isso para imaginações juvenis? 
Ninguém se crê talhado para o molde das misérias excepcionais. 
Além de que, tal homem que a sociedade considera desgraçado na 
vida íntima, com sua esposa, vem ao mundo, e sorri, e folga, e 
aporfia em prazeres com os mais felizes! tal esposa que tem fama de 
mártir ou de algoz de seu marido, vem ao mundo e rejubila, e cativa 
os olhares, que principiam piedosos e acabam por se desviarem 
descrentes de um martírio, que deixa sorrir a mártir, ou de uma 
crueza que tinge de amável brandura o semblante do algoz. 

E assim é que a penetração de ler em almas, e ver no sorriso as 
lágrimas, e no gesto meigo o arremesso do tigre, só pode dá-la muita 
experiência de dores próprias, muito estudar-se cada um em suas 
chagas e na indústria com que as escondeu de alheios reparos. Isto 
não o faz a mocidade, não o podia fazer Gonçalo Malafaia, nem D. 
Maria das Dores. No instante em que um ao outro tacitamente se 
disseram ou podiam dizer: “aí estão os pulsos para as algemas; mas 
o coração é livre” — nesse momento o anjo da desgraça matizou-lhe 
de flores a garganta do despenhadeiro, e eles acintosamente se 
cegaram, pedindo cada um à sua imaginação o segredo de desatar 
as algemas do pulso e acorrentar com elas as dos deveres. 

 

 
CAPÍTULO 2 

Casaram. As exterioridades, prontas sempre a mascarar hipócritas 
ou a desmentir infelizes, esmeraram-se no esplendor do cortejo, nas 
festas incansáveis de um mês, que apenas chegou a satisfazer a ânsia 
de folias. Era numerosa a parentela, derramada em três províncias. 
Viera toda a felicitar os noivos, e nenhuma voz amorosa lhes disse 
em que preceito assentava a felicidade conjugal. Os emboras 
fundavam na certeza de se unirem duas famílias, que continuavam 
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uma varonia ininterrupta de cinco séculos. Diriam mais que já não 
havia medo que algum intruso viesse enxertar-se no tronco ilustre 
dos Malafaias e Azinheiros. Os velhos iam à sala dos retratos, e 
afirmavam que o bispo de Leiria Lopo Azinheiro, e a Dona abadessa 
de Lorvão Mafalda Azinheiro, e o governador de Mombaça Heitor 
Malafaia se estavam sorrindo de contestes com tal casamento. E os 
outros parentes iam ver a alegria dos retratos, e os retratos em 
verdade pareciam sorrir da inépcia da sua posteridade; porque o 
bispo fora um virtuoso prelado: a abadessa morrera em cheiro de 
santidade; e o governador de Mombaça, se não morreu santo — que 
o governar na Índia era pouco azado molde para santos — era pelo 
menos esperto, consoante as crônicas o descrevem. 

Não se persuada o leitor que lhe está iminente uma trovoada de 
escândalos e ofensas à moral. O infortúnio da vida íntima de dois 
casados existe sem delitos, sem vergonhas nem agravos, que 
ressaltam em injúrias ou insultos à dignidade humana, das janelas 
para a rua. O marido pode ser desditoso, sem deslustre de sua 
honra; a mulher pode ser má e intolerável, sem enlamear sua fama 
para sacudir o estigma à face do marido. 

Há umas mulheres que D. Francisco Manuel, na sua preciosa “Carta 
de Guia de Casados”, denomina bravas. É este o termo que frisa a 
primor em D. Maria. Das bravas, como a representante dos 
Azinheiros, diz assim o citado filósofo: 

“Cuidam com falso discurso, algumas mulheres, que como elas 
guardem a lei devida à honra de seus maridos, em tudo o mais lhes 
devem eles de sofrer quanto elas quiserem que lhes sofram.” 

E acrescenta: 

“É este um mero engano, por duas razões; a primeira porque nada 
se lhes deve às honradas de guardarem a obrigação, em que Deus, a 
natureza, o mundo e o medo as tem posto... A segunda...” 

A segunda razão desconcerta com o nosso propósito. Abaste-nos 
saber que Maria das Dores, ou porque não sentia o coração, ou 
porque lhe comprimia os ímpetos com a sua índole soberba, ou 
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finalmente porque se revia e estimava na pureza de sua consciência, 
é de todo o ponto averiguado que sobre sua memória podem os 
panegiristas afoitamente encarecer-lhe a lealdade sem mácula. 

O mesmo quisera eu dizer de Gonçalo Malafaia; mas estão aqui ao 
meu lado os apontamentos protestando contra as demasias da 
minha caridade, sendo certo que as piedosas fraudes tamanha 
censura merecem no romance como na história. 

Gonçalo era um homem amável, cortesão, audacioso, e mestre em 
astúcias, aprendidas “heroicamente” na corte, que era ainda, com 
pequenas cambiantes, a mesma corte de D. José I, sucessora da outra 
do nosso Luiz XIV. A piedade de D. Maria I influíra nas festas de 
igreja, nas pompas do culto, e apenas se fizera refletir na vida das 
salas. O impulso estava dado; a religiosidade da soberana seria 
ineficaz a empecer-lhe o passo, ainda mesmo que a sentinela 
inquisitorial não tivesse adormecido na sua guarita, de embriagada 
que estava de sangue. 

Nenhum outro fidalgo portuense rivalizava em mérito palaciano 
com Gonçalo Malafaia. Amavam-no as mulheres pelas graças e 
chistes da sua conversação, moldada sempre às leis da cortesia e da 
elegante seleção das finezas. Prezavam-no os mancebos, dado que o 
invejassem, pelas lições de frase, e de atitudes, e das mil 
insignificâncias que numa sala completam o homem de primor. Os 
velhos fidalgos, que, em Lisboa, tinham visto os Marialvas e os 
Vimiosos, diziam que o Porto seria assombro da corte, se os seus 
mancebos fidalgos fossem fadados de índole tão prestante, como a 
de Gonçalo, para se afeiçoar aos grandes e raros modelos, que, na 
capital, mantinham as tradições do bom século. O bom século dos 
velhos é sempre o século em que eles foram rapazes, amados e 
requestados das meninas coevas, as quais, ao mesmo tempo, estão 
lamentando, do alto dos seus setenta anos, a baixa condição em que 
a humanidade se vai degenerando. 

No entanto, quem visse o festival cavalheiro nas salas do Porto, nas 
de Lamego, nas de Amarante, amando, gracejando, planeando 
caçadas, bailes e folguedos, quem diria as amarguras escondidas 
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naquela alma? Sobre a ferida da infinita saudade daquela filha do 
conde, suspirosa sempre dele e votada ao claustro por seu amor, que 
travo de fel D. Maria das Dores lhe espremia! Hora de paz uma só 
lhe não dava em casa a esposa. Não era o coração alanceado por 
ciúmes, que sacudia a farpa; era já a fantasia engrandecendo o 
ultraje para dar vulto às queixas. Na vida íntima, desvelava-se o 
desamor da esposa; mas para matéria da acusação tudo lhe vinha a 
talho, quer o marido revelasse tristeza taciturna, quer se expandisse 
em simuladas alegrias. Se melancólico, era o fastio dela que o 
entristecia; se alegre, eram as notícias da filha do conde que tinham 
chegado. Se o acompanhava aos bailes, afeava o aspecto de tão má 
sombra, que, por contágio, difundia tristeza em todas as 
fisionomias, e mandava tirar a sege, quando o marido se mostrava 
mais empenhado no jogo, na dança ou na conversação. Em casa, 
compendiava os artigos do libelo acusatório, em que muitas vezes 
eram caluniadas senhoras inocentes, e intenções de mera cortesia. 
Explicações eram exasperar-lhe a sanha; o silêncio era confirmação 
de suspeitas; um sorriso em resposta era redobrar o ultraje pelo 
escárnio; um gesto desabrido, uma ameaça à justiça do queixume. 
Quando os pretextos se demoravam na fantasia fatigada de criá-los, 
Maria das Dores lançava mão de criancices. Deixava cair de 
propósito uma porcelana, e gritava contra o marido que a tinha 
mudado do seu local costumado. Gonçalo tinha dois partidos a 
seguir; ou confirmava com o silêncio a falsidade, e então o despeito 
recrescia com o suposto desprezo; ou a contestava com acrimônia, e 
então sobrevinham altercações, que por parte dela, terminavam em 
síncopes de raiva. 

Gonçalo recolhia regularmente à meia-noite, e achava a esposa a 
passear na antecâmara, assoprando às mãos, se fazia frio, e fingindo 
que tiritava. Perguntava-lhe mansamente o marido porque não se 
tinha deitado. A resposta era um descomposto aranzel de invectivas 
contra ele e contra as famílias que lhe tomavam o marido para lhe 
divertirem as noites de inverno. Deixou Gonçalo de ir aos saraus. 
Maria das Dores, à terceira noite de dolorosa abstenção, perguntou-
lhe se ele ficava em casa para dormir ao fogão, e se casara com ela 
para lhe ensinar a brincar com as tenazes. Tornou-se Gonçalo aos 



20 

 

hábitos antigos, e conformou-se com a dura pena de adormecer 
embalado pelos convícios revelhos e repisados, os mesmos sempre 
na frase e na toada, a monotonia nos queixumes, a mais horrível de 
quantas há! 

Este viver durou um ano, cinco anos, dez anos, vinte e quatro anos. 

Nesse longo e penível discorrer de dias concatenados, vejamos se 
algum incidente nos convida a variar de linguagem e a 
descansarmos o espírito em algum ameno remanso. 

Decorridos dois anos, nasceu uma menina, que foi chamada Maria 
Henriqueta. Acerca do nome, renhiram quinze dias os esposos, e 
sete meses já tinham disputado, antes dela nascer. Claro é que 
argumentaram em hipótese até ao nascimento. Sendo menino queria 
ela que se chamasse Rui, à semelhança de seu vigésimo segundo 
avô; sendo menina, Maria, porque nos últimos quatro séculos, todas 
as senhoras morgadas da família se chamavam Marias. Gonçalo 
desejava que fosse Heitor, sendo rapaz, e Beatriz, ou Mafalda, na 
outra hipótese. 

Venceu a mãe, e chamou-se a menina Maria Henriqueta. 

As formosuras que deu aos anjos a escola cristã, vertendo à tela as 
cores e os feitios desenhados de belo ideal, todas tinha Maria, aos 
oitos anos de idade. Quem a via tão linda, e ao mesmo tempo 
melancólica e meiga, sem abrir nos lábios infantis o sorriso de seus 
anos, cuidava que, alguma hora, as asas de anjo lhe emplumariam as 
espáduas, e ela as desferiria em voo para Deus, que a mandara à 
terra a mostrar que belezas povoam a bem-aventurança, e como as 
almas lá andam vestidas. 

Bem pudera aquela pomba depor no regaço maternal um raminho 
de oliveira, e alumiar naquela casa o primeiro dia de paz. 
Porventura, a tristeza do anjo seria a mágoa de não ter o condão de 
conciliar seus pais. Pode ser que as carícias fossem poucas no berço, 
e à míngua delas, a menina crescesse como orfanada de coração, e 
sedenta das meiguices, que ela andava mendigando a troco das 
suas. 
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Quantas vezes a pequenina acordava alvoroçada aos gritos de sua 
mãe, e às estrondosas disputações dos dois, em competência de 
frenesis! Quantas vezes a sua ama de leite fugiu com ela para lhe 
reconciliar o sono, afugentado pelo medo dos berros e das visagens 
da mãe! 

Raras vezes Gonçalo se entretinha com a filha, porque Maria das 
Dores, à falta de outros peguilhos, até das muitas carícias do pai à 
menina tirava assunto para bravezas de gênio. Umas vezes por 
apertá-la demais; outras, por atordoá-la com os balanços; outras, 
porque a fazia chorar; outras vezes, porque as cócegas a faziam rir, 
em risco de rebentar uma veia. O pai, afinal, largava de enfadado a 
criança, e saía de casa com os dentes e punhos cerrados, como se 
assim afogasse a serpente que lhe empeçonhava os mais inocentes 
gozos. 

O amor de Maria das Dores à filha tinha acessos de doidice. 
Acontecia arrancar-lha dos braços a ama, quando receava que os 
boléus e tombos, em que a mãe a trazia do seio para o regaço, lhe 
tolhessem a criança. A menina ganhara à mãe uns medos tais, que 
dava a fugir, quando lhe podia cortar as voltas. Estes passos, 
algumas vezes, lhe custavam castigos, que tornavam a inocente cada 
vez mais assustadiça. Com o pai era diferente o apego de Maria. Mal 
lhe ouvia a voz, corria-lhe aos braços, e saltava-lhe neles, como se 
quisesse librar-se no ar, e ir-se alando, de nuvem em nuvem, até 
esconder-se no céu! Se Deus te desse então as tuas azas! Deste amor 
ao pai, eram mais que muito frequentes os reparos de Maria das 
Dores, que desfechavam em disparates de louco ciúme, e 
declamações contra a Providência, que nem sequer lhe deixava os 
afagos de sua filha. Gonçalo respondia acarinhando mais a criança, 
talvez com malicioso prazer; mas cara lhe saía a malícia, que ouvia 
impropérios sem conta nem medida, e a muito custo salvava a 
menina da vingança da mãe, fula de raiva. 

Fez Maria nove anos, e já sobejavam luzes de razão para ver sua 
mãe, e compará-la, sem poder confundi-la, com as outras senhoras. 
Sentia já uns toques de compaixão, quando via o pai injustamente 
acusado, e devorado de impaciências, tanto mais dilacerantes 
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quanto a prudência as afoga nas lágrimas íntimas. Alguma vez 
ousou a menina pedir à mãe que cessasse de mortificar o pai e 
humildemente oferecia o rosto à bofetada que lhe vinha em retorno 
da súplica. E nem assim Maria se queixava ao extremoso pai. 
Escondia-se a chorar no seio da sua ama, a quem ela muito de alma 
chamava mãe e pedia amparo nas ocasiões em que a irritabilidade 
de Maria das Dores recrudescia contra quanto a rodeava, ou lhe 
fugia às sanhas. 

Avisado miudamente pela ama, que afinal fora expulsa, determinou 
Gonçalo Malafaia mandar educar sua filha num colégio inglês em 
Lisboa, não tanto para prendê-la, como para subtraí-la à mãe. Fora 
plano dele chamar mestres a casa, uns nacionais, e outros 
estrangeiros, que era esse o usual sistema da fidalguia destes reinos; 
mas o pobre homem, levando a filha ao colégio, sobre apartá-la dos 
rigores da mãe, poupava-se a aumentar em casa as testemunhas do 
seu desgraçado viver, que seriam tantas quantos fossem os mestres, 
e estes deviam ser muitos, se andassem à caprichosa escolha de sua 
mulher. Disse ele timidamente o seu intento a Maria das Dores. 
Ocioso é dizer que foi contrariado com estirados e repetidos 
discursos. Tal motivo deu fonte caudal para querelas de algumas 
semanas. Gonçalo, feito o seu propósito, cogitou em maquinar traças 
para tirar a menina; mas nenhuma lhe dava azo a sair-se bem com o 
seu louvável intento. O que ele queria evitar era o ruído do fato, e a 
precisão de explicar, em abono seu, os precedentes que o 
motivaram. 

A sociedade apenas desconfiava dos desgostos surdos de Gonçalo; e 
este por vaidade ou por interesse de coisas menos louváveis da sua 
vida exterior punha todo o seu cuidado em desmentir ou afrouxar a 
curiosidade pública, sempre em ânsias de escândalos, para 
dessedentar-se das sequidões da vida quotidiana. 

Um sucesso, aparentemente casual, proporcionou o afanoso desejo 
de Gonçalo. Os pais de Maria das Dores tinham ido a vindimas ao 
Alto-Douro, e ali adoeceu mortalmente a mãe. Vieram apressados 
portadores com liteira a buscar a filha, por quem a moribunda 
chamava com incessantes brados. A tempo isto foi que Maria 
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Henriqueta estava de cama com leve mas febril doença. Sua mãe 
ainda tentou levá-la, se bem que não desconfiada da alegria oculta 
no ânimo do marido; mas os médicos contravieram ao desarrazoado 
desejo. Saiu Maria das Dores a assistir à agonia de sua mãe, que foi 
demorada, e por lá se deteve até às honras da sepultura, uns trinta 
dias. 

Entretanto, a menina convalesceu, parece que só da alegria de se ver 
convalescer nos braços do pai, com a ama querida ao seu lado. 
Gonçalo fizera chamar a ama para ser no colégio a aia da filha. Deu-
se pressa na partida para Lisboa, e deixou aos pais o encargo de 
aquietar as iras da esposa, quando ela voltasse do Douro. 

Então contou Gonçalo a seu pai as miúdas cenas de sua desgraça. 
Carecia este de sensibilidade para receber a revelação como castigo. 
Chegada a sua vez de falar, o velho contou ao filho a longa história 
de seus próprios infortúnios, sofridos uns com desprezo, outros com 
paciência, e todos na certeza de que não há ninguém feliz. Caiu-lhe a 
propósito contar uma arrastada história de um rei poderoso da Ásia 
que mandara chamar ao fim do mundo um filósofo para que este lhe 
ressuscitasse um amigo, e que o filósofo prometera dar vida ao 
morto, tirando a concerto que o rei mandaria escrever no túmulo o 
nome de um homem de trinta anos que nunca sofresse um desgosto. 
Mandou o rei procurar tal homem em todo o mundo; e como o não 
achassem os enviados, o morto continuou a dormir o seu sono 
eterno, e o rei mandou o filósofo para a sua terra. 

Ouviu Gonçalo o conto, e despediu-se do pai, prometendo dar a sua 
filha a felicidade que perdera por obediência, podendo ser ditoso 
com a mulher, que a sua alma escolhera. 

 — E os vínculos de Freijoim e águas Santas! — replicou 
triunfantemente o velho. 
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CAPÍTULO 3 

Estava ainda no Douro Maria das Dores, quando recebeu o 
inesperado golpe em uma carta muito amorável, que sua filha lhe 
escreveu do colégio, e outra, não menos humilde, e mais refletiva do 
marido. Então compreendeu ela o silêncio de Gonçalo, tendo-lhe ela 
escrito para o Porto duas cartas, uma queixando-se de passar mal as 
noites, e desejando que a mãe, a ter de morrer, abreviasse os 
paroxismos; outra, raivosa, por ter escrito duas, sem receber, sequer, 
resposta da primeira. Aquele sequer denota que a Sra. D. Maria das 
Dores queria receber resposta da segunda carta que estava 
escrevendo. E onde pode chegar o mau gênio! 

Esteve a senhora algumas horas arquejante de cólera sem saber que 
deliberação tomar. Rompeu, depois, em queixas contra o pai que, a 
despeito da vontade dela, a casara com o primo. O velho ouviu os 
clamores, e disse: — “Se tua mãe vivesse, essa santa poderia contar-
te o que me sofreu a mim. Deus sabe com que remorsos eu cá fico 
chorando neste mundo!... Eu casei por honra da família, e para me 
forrar a questões de vínculos e direitos de sucessão, que meu sogro 
podia disputar-me vantajosamente. A casa ficou sólida, e para ti foi, 
minha filha. Sofri e fiz sofrer; mas quem é que não sofre neste vale 
de lágrimas, Maria?” 

Não sei se Cristóvão Azinheiro também sabia a história do rei que 
mandou chamar o filósofo; se a sabia, dispensou a filha de ouvi-la, e 
esta, sem lhe dar trela a ditames e conselhos, despediu-se, dizendo 
que a paciência tinha limites e a desgraça a tinha emancipado. Mal a 
entendeu o velho; mas sempre lhe disse afinal: — “Lembra-te que és 
minha filha, e que tens dois santos na família, o Sr. bispo de Leiria, e 
a Sra. dona abadessa de Lorvão.” 

Maria das Dores, sem mesmo se encomendar aos santos familiares, 
torceu a estrada a meio-caminho, e foi direita a Arouca, em cujo 
mosteiro ainda tinha vivas suas tias, ocupadas em deslindar as 
bastardias genealógicas das conventuais, e os últimos milagres 
operados por algumas freiras que tinham aparecido inteiras na 
claustra, depois de vinte anos de sepultura. 
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Abriram-se as portarias à bem-vinda aia da santa rainha Mafalda, e 
todas as religiosas a acharam mais bela, mais gorda e mais 
encantadora. 

 — Vieste ver-nos, pomba; — disseram as tias, convulsivas de júbilo 
e de velhice. 

 — Vim vê-las, e pedir-lhes a minha antiga cela. 

 — Como assim? Tu queres tornar para o convento? 

 — Sim, minhas senhoras; tornar para o convento, e morrer nele, se 
me deixarem. Meu marido fugiu-me para Lisboa, roubando-me a 
minha filhinha, a luz dos meus olhos, o meu coração, a minha 
alegria, tudo o que eu tinha neste mundo. Casaram-me à força, e 
agora querem à força matar-me. Pois sim, morrerei; mas há de ser 
aqui, onde vivi os anos felizes da minha infância, e à sombra de 
minhas tias, que me não tolheram a felicidade. Não tenho, nem 
quero ter mais ninguém. Sou rica; mas da minha riqueza tirarei 
somente os alimentos necessários. Sou rica do que é meu; se o não 
fosse, pediria a minhas tias um quinhão da sua tença. 

 — Oh! filha! exclamou a mais escorreita das velhas — Isto não sei o 
que me parece! Enquanto a mim, essa veneta, que te deu, é 
desesperação de ciúme!... Olha lá, porque vens tu vestida de dó? 
Morreu-nos algum primo? Seria o monsenhor da patriarcal D. 
Joaquim que deve estar muito velhinho? Seria o Sr. bispo da 
Guarda, que é nosso primo pela linha lateral dos Azeredos Pita-
Relas? 

 — Foi minha mãe que morreu — atalhou Maria das Dores 
limpando uma lágrima espremida pela raiva no afogo declamatório. 

Ouvida a infausta nova, as senhoras Moscosos Azeredos, que eram 
tias da mãe de Maria, compuseram um duo de alaridos roufenhos, 
que alarmou o mosteiro. Confluíram todas as religiosas à cela, e 
cada uma garganteou o mais plangente que pôde uma escala 
cromática de gemidos. As duas freiras anojadas declararam-se em 
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luto rigoroso, e sentaram-se nas suas cadeiras de sola, a receber os 
pêsames e as visitas noturnas. 

Maria mal podia esconder a sua zanga. O que ela queria era 
desabafar, gritando e gesticulando; mas o silêncio funeral, que pedia 
o caso, não se compadecia com o seu desafogo. Já arrependida de 
entrar no mosteiro, e incapaz de refletir no disparate da saída 
abrupta, a desarvorada senhora, no dia seguinte ao da entrada, 
mandou meter os machos à liteira e partiu para o Porto, deixando 
confirmada a fama, que tinha de doida, no conceito de umas 
senhoras, e a conjetura de que a perda da mãe a enlouquecera, na 
opinião de outras. Enquanto às venerandas Moscosos Azeredos, 
essas, com quanto estivessem pasmadas, não se moveram das suas 
cadeiras, onde lhes impunha a praxe esperarem a pé quedo que os 
três dias do nojo expirassem. 

Na correnteza destes acontecimentos, estava Gonçalo Malafaia 
provando-a, sobre todas, mais dorida porção da sua vida. Tentaram-
no saudades a ir ao mosteiro de Odivelas, onde sete anos antes 
professara Beatriz, filha do conde de Miranda. Enganara-se com o 
seu coração o sensível fidalgo, cuidando que podia ver 
impunemente a mulher única do seu amor, a recordação agridoce de 
sua mocidade. Bem sabia ele que havia de chorar; mas esperava com 
as lágrimas apagar o incêndio, se as cinzas escondessem alguma 
faúla da antiga chama. 

Foi a Odivelas, e chamou ao locutório Sóror Beatriz dos Anjos. 
Acudiu ao chamamento a esposa do Senhor, a pálida virgem, com as 
suas vestes majestosas e tristes; mas tristes a olhos mortais, que mais 
belas não as podiam inventar homens para as noivas do céu. 

Era ainda formosa, ou mais formosa era então a chorada Beatriz dos 
salões da corte, dos esplendorosos saraus, das invejas dos moços, e 
das mil brilhantes esperanças, apagadas todas numa hora. Deus a 
chamara a si, dotando-a com a perpetuidade da juvenil beleza. 
Tomou-lhe do coração os dons, que mal soubera merecer-lhe o 
homem amado; e, em cambio deles bafejou-lhe de eterno maio as 
flores da face e a juventude do espírito. 
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Maravilhou-se Gonçalo de a ver tão gentil: e ela, mal recobrada da 
torvação da surpresa, espantou-se da mudança do galhardo moço 
que ela amara. 

Quisera a religiosa fugir; mas o coração ia atraído para a doce voz, 
que era a mesma em ternura, e para os olhos marejados das antigas 
lágrimas. 

 — A que veio aqui?! — perguntou Beatriz, com os olhos postos 
sobre o escapulário. 

 — Vim atormentar-me — respondeu Gonçalo — Vim procurar as 
torturas, que faltavam ao meu martírio. 

E contou Gonçalo com pueril sinceridade a história da sua vida, 
como filho amimado conta a sua mãe desgraças, que se vão 
consolando ao refrigério dos prantos deles. 

De instante a instante embargavam-lhe os suspiros a voz, e os 
vágados lhe anuviavam as ideias. Com rosto sossegado ouviu 
Beatriz as lástimas, os remorsos, e as confessadas cobardias do seu 
arrebatado interlocutor; e, com imutável rosto, respondeu por estas 
memoráveis palavras: 

 — Eu também tinha pai e mãe que me amavam muito, e cavalheiros 
que muito me queriam. Fui pedida para esposa, e meus pais 
mandavam ao meu coração que respondesse. Amei-o, senhor; e, se 
por si me perdera, Deus sabe que eu só de mim havia de queixar-
me. Preferi-o, e com a cega preferência, que lhe dei, esperei-o até à 
hora em que mo disseram morto para mim. Se morreu também para 
a felicidade, amargamente o sinto. Quem me dera ver toda a gente 
feliz, os meus inimigos mesmo, se acaso os tenho! Depois é que eu 
lhe poderia dar um grande exemplo de coragem; mas... para que? 
De sobejo me contento com ser exemplo de infortúnio. Meus pais 
não me queriam religiosa; meus parentes conspiraram todos contra 
mim; e contudo... sou religiosa, amortalhei-me, sepultei-me, e fiz da 
chama do meu amor a luz, que alumia sepulturas, e nem sequer 
aquece a lâmpada que a encerra. Separados para sempre, Sr. 
Gonçalo Malafaia! Não temos que esperar um do outro, senão 
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narrativas de lágrimas, que recrudescem a amargura, e nada 
remedeiam. Peço-lhe pelo amor, que lhe tive, me não procure mais, 
nem me desassossegue inutilmente. Eu achei aqui a paz, depois de 
muito a pedir a Deus. Peça também; rogue, e faça da sua paciência 
um direito à misericórdia divina. Viva para sua filha, se outra 
imagem não tem no coração. Adeus. 

Beatriz dos Anjos, inclinando de relance a vista embaciada ao 
locutório, sumiu-se na escuridade dos corredores, que vão da 
portaria para o interior do mosteiro. Gonçalo tartamudeara 
palavras, sem sentido, e quedara-se estupefato, com os olhos fitos na 
lâmina crivada do palratório. 

Voltou a Lisboa o alucinado fidalgo, e de tamanha tristeza se 
entranhou, que nem as carícias da filha o despenavam. Errou com a 
escandecida mente por quantas absurdezas se oferecem ao desatino 
da paixão. Roubar ao mosteiro a religiosa, e fugirem para remotos 
climas não foi o maior nem o mais original dislate da sua fantasia. 
Rebelde aos preceitos recebidos, escreveu primeira e segunda carta a 
Beatriz, e recebeu-as abertas, com a terceira fechada. Um frade 
capelão ou confessor de Odivelas, lhas entregou, e quis asserenar-
lhe os transportes com os mais justos ditames, e piedosas reflexões 
que sugeria o caso. 

Ouviu Gonçalo, uma hora, o apostólico varão, e sentiu 
despontarem-se os espinhos de sua dor, amolecidos pelos prantos a 
que o forçava suavemente a compungitiva linguagem do monge. 
Não levantou mão dele o enviado de Beatriz. Buscava-o a miúdo na 
sua soledade, e cada dia lhe ministrava lenimentos novos, hauridos 
da inexaurível fonte do Evangelho. 

Com o decurso de algumas semanas, Gonçalo Malafaia conformou-
se com a desgraça irremediável, e habituou-se a invocar o auxílio do 
céu, se vergava, alguma hora, ao confrangimento de desesperada 
saudade. 

Maria Henriqueta conheceu nos primeiros dias de colégio os mais 
saborosos instantes de sua infância, senão os primeiros. Tinha 
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muitas meninas a amá-la, as mestras à competência de meiguices, 
muitas criadas a servi-la, e a sua ama querida a inventar-lhe sempre 
as inocentes delícias, que a pobre menina desconhecera sob o olhar 
severo e glacial de sua mãe. 

Custou-lhe lágrimas o adeus do pai; mas foram as primeiras e 
últimas que chorou ali. 

Depois de sessenta dias de ausência, entrou Gonçalo em sua casa no 
Porto. Avisara ele de antemão os pais para lá o esperarem, temendo 
o primeiro encontro com a mulher. Recebeu-o a mãe nos braços, e 
disse-lhe ao ouvido: 

 — Olha que Maria das Dores está doida furiosa. 

Achegou-se o pai da outra orelha, e disse-lhe: 

 — Talvez seja preciso amarrá-la. 

Gonçalo encarou em ambos, e respondeu: 

 — É a felicidade que lhes devo, meus carinhosos pais. 

A mãe entendeu, sem merecer créditos de esperta, a ironia, e 
replicou mansamente: 

 — Tens razão, meu filho! tens razão... 

E o pai acrescentou em outro tom: 

 — Às vezes dois puxões de orelhas curam estas doidices. 

Maria das Dores, com o seu feio costume de escutar, ouvira as 
palavras do sogro e exclamara: 

 — Dois puxões de orelhas!... Quero ver se há mão que se atreva a 
isso! 

 — Cala-te aí! — bradou o velho. — Se fosses minha mulher, havia 
de... esganar-te! Fizeste desgraçar meu filho, que é um anjo, todos o 
respeitam e amam, menos tu que és uma víbora peçonhenta! 
Gonçalo, deixa tudo! — exclamou, voltado ao filho — deixa tudo a 
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essa mulher, e vem para nossa casa. Poupa os teus dias; foge a esta 
diabólica criatura, e o mundo saberá da minha boca a razão porque 
lhe foges. 

Maria das Dores tinha de ordinário uns delíquios de reserva para as 
crises em que a palavra era menos significativa de sua consternação 
ou raiva. Ocasionou-se-lhe ensejo ótimo para um. Desmaiou, caindo 
com toda a segurança da sua pessoa num bufete da sala de espera. 

Gonçalo sentou-se extenuado em frente de sua mulher; pendeu a 
cabeça para o seio, e, com as mãos na cabeça, parecia recurvar as 
unhas sobre o crânio. 

 — Que inferno! — exclamou ele. — Que inferno este, meu pai! Que 
vida tão escura a minha, agora, e sempre! Estou no vigor dos anos, e 
é forçoso que os acabe por minhas mãos, ou que me deixe 
despedaçar hora a hora por esta mulher! Tinha uma filha, que podia 
ser-me alívio, e fui obrigado a separá-la de mim para a furtar à 
influência nefasta desta senhora, que nem boa mãe é! Nem mãe, 
santo Deus! Nem a virtude das feras coube em partilha a esta que 
me deram por esposa! 

Chorava a mãe de Gonçalo, e o velho estava passado menos da dor, 
que do arrebatamento do filho. 

Maria das Dores ouvira tudo, e provavelmente descerrara as 
pálpebras para observar a gesticulação do marido. Abriu de todo os 
olhos esgazeados; afastou da fronte os cabelos, como fazem nas 
tragédias as doidas, ou as arriscadas a isso; levantou-se 
cambaleando, segundo a arte, e tirou-se do salão, assoprando como 
serpente ferida na cauda. 

Vacilou Gonçalo entre ficar ou recolher-se à residência de seus pais. 
A mãe instava pela saída, conformando-se à primeira vontade do 
marido; este, porém, refletindo um pouco, disse que mais acertado 
seria o filho, depois de liquidar contas com os caseiros e conhecer a 
fundo o estado de sua casa, cuidar em separar-se judicialmente, 
alegando com o depoimento dos servos o gênio intratável da 
mulher. 
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 — Fez-me o casamento, pai, — disse Gonçalo — e quer desfazer-mo 
agora!... Assim devia ser; mas o pior é eu hei de ser até à morte um 
escravo dela, ou da ignomínia da minha situação. A separação dá 
causa a juízos vilipendiosos, meu pai; e eu, sobre todas as 
calamidades, não quero afrontas. Já agora hei de sofrer e morrer 
aqui. Hão de regozijar-se da sua obra... Quero que sintam o remorso 
de me acabarem lentamente a vida, que tão feliz se me antolhava; 
matassem-me antes! antes a morte, que assim, ao menos, poupar-
me-iam a ser testemunha da outra infeliz, que também mataram! Ó 
alma do céu, perdoa-me tu, pelas dores com que aqui estou 
expiando a minha fraqueza!... 

Os velhos não entenderam cabalmente a apóstrofe, e de si para si 
ficaram em que o filho estava menos escorreito e são de seu juízo. 

Recolheu Gonçalo à sua câmara, e nela passou alguns dias 
encerrado, sem ver a mulher. Aí recebia as visitas, que, prevenidas 
pelo velho Malafaia, evitavam perguntar-lhe pela prima Maria das 
Dores. 

Esta, encerrada também no seu quarto, apenas recebia a visita do 
médico, e a do capelão, santo homem, que à míngua de eloquência 
cristã, se estava sempre benzendo, sem dar a razão de tamanha 
prodigalidade do sinal da cruz. 

Neste crítico intervalo, Maria das Dores absteve-se de governar a 
casa, e de transmitir suas ordens aos criados. Os negócios do 
governo culinário corriam sob a fiscalização do padre, que mostrou 
sua especial vocação no desempenho deles. Almoço, jantar e ceia, às 
horas, nunca faltou, bendito seja o Senhor! 

Passados dias, foi o médico portador de uma carta de Maria das 
Dores a seu marido. Dizia em resumo o escrito que ela 
imperiosamente queria recolher-se a casa de sua família, por já não 
poder suportar o flagelo, que seu pai lhe aparelhara. Mais dizia, que 
se voltara do Douro ali, fora causa dessa imprudência querer ela 
entregar a seu marido as chaves de suas gavetas, e as preciosidades, 
que ele trouxera dos seus. Posto isto, rematava dizendo que fora 
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sempre uma esposa digna e sem mancha; ao passo que seu marido 
era um homem de costumes estragados, merecedor de outra mulher, 
capaz de vingar-se, pagando afronta com afronta. 

Gonçalo leu a carta e respondeu verbalmente ao doutor: 

 — Que faça o que quiser. Que vá para o pai se lhe apraz; que se 
deixe estar, se está bem; na certeza de que, lá ou aqui, a nossa 
separação está resolvida para sempre. 

Maria das Dores ouviu a resposta, pediu ao médico o favor de 
retirar-se, saltou fora do leito, vestiu-se em grotesco desalinho, e 
entrou, com furial aspecto, no quarto do marido. 

Sentou-se Gonçalo no leito, como atônito da improvisa aparição. 

 — Que quer, prima? — gaguejou ele. 

 — Quero ouvi-lo; quero ouvir da sua boca as palavras que me disse 
o doutor. 

 — Se lhas ele disse... que mais quer? 

 — Diz-me o primo que vá para meu pai? 

 — Se quiser. 

 — Não quero! 

 — Pois não vá. 

 — Eu não ando às suas ordens! Sou sua mulher. Entendeu? 

 — Entendi. 

 — E então? 

 — Então o quê! Que é que me diz? 

 — Que não saio desta casa que é minha. 

 — Deixe-se estar. 
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 — Mas o senhor que disse mais? 

 — Que a nossa separação está resolvida para sempre. 

 — Isso é se eu quiser. 

 — Quer queira, quer não. 

 — Eu alegarei as minhas razões em justiça. 

 — Não temos que ver com a justiça. A prima Maria das Dores tem 
os seus aposentos nesta casa, e eu tenho os meus. É neste sentido 
que eu entendo a separação. 

 — Não quero! — exclamou ela, batendo com o pé rijamente no 
tapete. 

 — Em tal caso, obriga-me a sair desta casa. 

 — E eu vou procurá-lo onde estiver. 

 — A prima é uma senhora. Fio da sua nobreza que se poupará e me 
poupará a vergonhosos alardes. 

 — Qual nobreza, nem qual vergonha? Sou sua mulher! não é mais 
que dizer — não me serves — e acabou-se tudo! Recorro às leis. 
Quero saber porque sou abandonada. Fui-lhe infiel, primo Gonçalo? 
Atraiçoei-o? Faltei aos meus sagrados deveres de esposa? 

 — Nunca o suspeitei. 

 — E o primo faltou? Responda. 

 — Não tem resposta. 

 — Tem. Tem resposta. O senhor é que não tem alma nem vergonha. 
Quer ir viver com outra? Diga-o francamente, que eu nesse caso 
vou-lhe fazer presente das joias, já que o senhor a faz proprietária 
dos meus direitos. Escusa de sair: pode trazê-la para aqui. Veja lá 
primo... se precisa de aia a dama, estou eu aqui que lhe sirvo. 
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 — Cale-se, senhora! — bradou Gonçalo. — O despejo da frase 
ofende tanto como o despejo da ação. Estão aí as suas criadas a ouvi-
la. Felizmente que não está aqui uma menina de onze anos para lhe 
decorar essas palavras, aprendidas não sei onde, nem com quem. 
Prima Maria das Dores! atenda-me com o seu silêncio, se pode. Este 
viver é impossível. A senhora apurou-me a paciência até ao 
extremo. Sofri-a enquanto o fato da separação me pareceu desairoso. 
Sacrifiquei-me à dignidade, que foi sempre o melhor timbre de 
nossas famílias. Baldei as dores surdas que padeci. Ninguém me 
compensa, nem a sua índole se chegou a condoer de mim. Mudei, 
prima, mudei completamente. Quer saber a minha deliberação final? 
Digo-lha livre de medo que ma embarace. Em último recurso, fujo 
de Portugal, e deixo-a. Irei onde me não conheçam, nem me 
denunciem à sua perseguição. Felizmente sou rico. Bom é que eu 
alguma vez conheça as vantagens de ser rico. O que é meu basta e 
sobeja. Posso ainda viver alguns anos tranquilos; em toda a parte hei 
de achar amigos. 

 — E amigas... — atalhou ela. 

 — E amigas, diz bem a prima; porque não. 

 — Basta! — vociferou Maria das Dores perfilando o dedo indicador 
com o nariz. — Basta! não se envergonha agora que o estejam 
escutando as criadas? Faça o que quiser. Abandone-me; mate-me; 
sacrifique-me aos seus caprichos, primo, que eu deixo a minha causa 
à Providência, e a sua alma ao remorso. 

Gonçalo sorriu, e Maria das Dores, atirando para o pescoço uma aba 
do gabão de castorina, saiu com toda a majestade duma rainha 
colérica. 

O padre capelão, que também tinha o vezo de escutar, já se tinha 
benzido vezes sem conta com ambas as mãos. 
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CAPÍTULO 4 

Pôde muito consigo Maria das Dores, enfreando o gênio; mas 
desmedrou a olhos vistos. Ao cabo de três semanas estava magra, 
seca e quebrada de espírito, que era um pasmar das criadas. 
Sustentou Gonçalo dois meses a sua palavra. Saía por portas 
remotas do repartimento em que sua prima vivia. Jantava raras 
vezes em casa, e sempre em separado. Seroava por salas de amigos e 
parentes até noite alta. Recolhia a tempo que sua mulher dormia; e, 
finalmente, recebia as visitas em salas distintas das frequentadas 
pelas senhoras. 

Este divórcio doméstico teve longe soada, e deu ansa a muitas 
calúnias, umas gravosas para a fama da senhora, outras a taxarem 
de cru e bárbaro o marido. O velho Azinheiro comentava o fato em 
abono da filha; o velho Malafaia andava solicitando a canonização 
de seu filho mártir. Deu-se a feliz conjunção de se encontrarem os 
dois velhos em casa de uma família, empenhada na reconciliação 
dos casados. Deram ambos amigavelmente as causas da desordem, 
cederam-se mutuamente as sem-razões de parte a parte, e vieram às 
boas, pactuando o afervorarem a harmonia, na véspera do Natal, à 
mesa do amigo e parente comum, que lhes proporcionara o 
encontro. 

Assim se fez. 

Gonçalo aceitou o convite, sem presumir o fim; Maria das Dores, 
instada pelo pai, acedeu também. A surpresa foi de ambos, quando 
se viram na mesma sala da ceia. Achava-se presente o deão da Sé, 
sujeito de grandes letras, e abalizada prenda de bom-falador. Foi ele 
o encarregado do discurso, quinze dias antes. Não foi discurso o que 
saiu da ubérrima e caudal veia do prebendado: foi uma homilia, 
como os santos padres a quereriam ter feito. Se lhe mondarmos a 
exuberância dos textos latinos, à mistura com os versos gentílicos, 
era uma peça literária com que eu faria os meus créditos, se a 
pudesse reproduzir, e o leitor ma atribuísse ao meu corcovado 
engenho. Corcova-se o engenho, como a espinha dorsal, leitor 
amigo, quando frígidas e geadas de infortúnio regelam e abatem as 
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altivezas do gênio. Não assim ao conspícuo deão da Sé portuense, 
que vivera cinquenta anos de vida folgada e de coro, rindo com os 
vivos, cantando pelos mortos, e compondo, nas horas feriadas, 
discursos atinentes a restabelecer a ordem perturbada nas famílias, 
em cujas casas jantava, uma vez por dia, ou duas, se caía a talho de 
foice. 

Ia em meio o discurso, quando as senhoras idosas, lavadas em 
lágrimas como punhos, começavam a perder o apetite das 
rabanadas e dos ovos de fio. Os velhos fidalgos, para em tudo 
atingirem o sublime dos conceitos, até com acenos de cabeça 
confirmavam o bem cabido e apropositado dos textos latinos, coisa 
de todo o ponto indigesta às capacidades deles. Rematou o discurso 
por este memorando período: 

“... Finalmente, é chegada a hora, a propícia hora de dois corações se 
aproximarem, quais carinhosos e gemebundos rolos, que nos 
esgalhos de longínquas árvores, se estão suspirosos namorando! 
Abra o mais forte os doces braços, e cinja em meigo amplexo a frágil 
e quebradiça criatura, que senão fora toda amor, seria toda 
divindade. Toto Dea, tota pulchra, tota vel amor. (Entre parêntesis: 
suponho que o latim era arranjo do imaginoso deão: não me ocorre 
ter lido coisa tão delambida na antiguidade). Finalmente, tornou ele 
— se dois são os culpados, o recíproco perdão abra-se já em 
perfumes de recíproco amor. Para enxugar as lágrimas, beijos; para 
delir injúrias, sorrisos; para cicatrizar chagas do peito, abraços. 
Vamos, felizes esposos; renasça a paixão, o ardor da chama 
antiga, veteris flamæ, nesta hora em que renasce para o amor e para a 
fé da humanidade o redentor da culpa, o redentor das paixões más, 
aquele que disse: a carne da minha carne, o osso do meu osso: caro 

ex carne mea, os ex ossibus meis.” Disse. 

Heitor Azinheiro tomou a filha pela mão; Cristóvão Malafaia 
abarcou pela cintura o filho, e deram alguns passos a encontrarem-
se. 

Gonçalo beijou a esposa na fronte; Maria das Dores cingiu o braço 
ao colo do esposo, e ficou em dúvida se devia desmaiar. 
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Não teve tempo. Moviam-se e vozeavam todos a um tempo. O deão 
conservava ainda a face escarlate do rescaldo da inspiração. Houve 
aí fidalgo entusiasta da facúndia, que beijou a face do orador, a face 
em que, uma hora depois, cuidaria Sileno achar o espelho. 

Foi noite cheia, noite que vai contando, na crônica das famílias, às 
provindouras proles, delícias nunca mais repetidas. 

Mas nos lábios de Gonçalo não avoejara um riso em toda a noitada, 
que prendeu com o dia; nem os de Maria das Dores se abriram com 
palavra carinhosa ao esposo. 

Voltaram de braço dado a casa; almoçaram juntos, e falaram de 
Maria Henriqueta, ele choroso, e ela melancólica. Ao jantar falaram 
ainda da menina, e combinaram em irem proximamente visitá-la a 
Lisboa. 

Decorreram dias serenos, se não felizes em comparação dos 
passados. Maria queixava-se, mas com brandura: Gonçalo ia 
confessando suas demasias de impaciência; mas sem vontade nem 
consciência de as ter dito. O padre capelão continuava a benzer-se, 
mas já era de pasmado da mudança que o Senhor fizera nos casados, 
mediante as orações dele. Modesta piedade! 

Foram a Lisboa, e fizeram contentes a jornada. Tiveram consigo a 
filha em Cintra, e visitaram os arrabaldes pitorescos da formosa 
Lisboa. 

Maria Henriqueta estava adiantada em cravo, dançava com muito 
garbo e limpeza o minuete, arrastava com gracioso despejo a cauda 
do vestido, e levava o toucado a maravilhosa altura, sem desluzir a 
graça. No tocante a linguagem, em poucos meses, todos a julgariam 
pura lisboeta. Um dizer mórbido, preguiçoso e indolente, como 
cortado de gemidos, coisa mais de enfeitiçar ouvidos nunca Maria 
das Dores imaginou que pudesse ouvir dos mélicos lábios de sua 
filha. 

No ponto de beleza, não há aí coisa que mais diga. Alteara-se, 
desempenara-se, alargara de espáduas, minguara de cintura, pisava 



38 

 

tão jeitosa de mimo e movimentos, que parecia librar-se toda em 
cadencioso bater de translúcidas asas. Fácil era divisar assomos de 
vaidade no olhar da mãe. Já ela entre si dizia que mais amável e 
perfeita fora, se seus pais a tivessem mandado educar à corte, em 
vez de a soterrarem num brutificador convento, onde as mulheres 
eram todas umas, e ridiculíssimas as gaifonas monásticas, sem graça 
nem calor. Coibia-se Maria de comunicar ao primo estes seus 
pensares, com medo de relembrar-lhe coisas em que ele muitas 
vezes cogitaria, com desfalque dos tais quais merecimentos dela. 

Detiveram-se em Lisboa quatro meses. Raras palavras enfadosas se 
trocaram, e essas mesmas eram contendas por amor da menina, que 
a mãe quisera levar consigo para o Porto, desejo inepto que o 
marido impugnava, dizendo que a educação da filha estava em 
princípio. 

Na antevéspera da partida, senhoreou-se do espírito de Maria o 
entojo de ver o mosteiro de Odivelas. Sabia ela que farte da 
profissão da filha do conde, e ansiava por vê-la, curiosidade por 
vezes mui fatal a mulheres, que não sabem o que fazem nem o que 
desejam. Recusou-se, primeiro, Gonçalo; meditando, porém, que só 
uma casualidade traria às janelas gradeadas do mosteiro Beatriz dos 
Anjos, condescendeu. Fora, porém, tão pronta a condescendência, 
que D. Maria fez pé atrás, e demudou do intento, resmoneando 
palavras ciosas, que fizeram lembrar a esposa, antes de regenerada 
pelo discurso do deão, que santa glória haja. 

Azedou-se o marido da versatilidade da mulher e então iam 
pegando em permutação de remoques, mui dispostos a 
despregarem em formal descompostura. Espalharam-se as nuvens 
da iminente borrasca, e o azul sereno do provisório céu cobriu mais 
alguns dias de bonança. 

Ficou Maria Henriqueta em delícias, por se ver livre do suborno da 
mãe, que a induzia a pedir ao pai a saída do colégio. Se alguma vez 
por temor ou respeito o fez, de tal jeito relanceava os olhos ao pai, 
que o mesmo era implorar-lhe piedade. Por de sobejo lhe 
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adivinhava Gonçalo a vontade; e, dilatando a resposta, foi ganhando 
tempo, e dispondo a saída, com promessas de lá voltarem. 

Quando chegaram ao Porto, tangiam a finados os sinos da Sé. 
Estava sobre a terra o sapientíssimo deão. Ruim agouro! 

Aquele dobre funeral, anunciando o trespasse do eloquente 
conciliador, era o presságio de futuras discórdias. 

 

CAPÍTULO 5 

A educação seria alguma coisa no gênio de D. Maria; mas o 
temperamento era tudo. Derrancava-se-lhe o sangue, se não girava 
desimpedido, e resfolegava pelas válvulas da altercação, da teima e 
do conflito. Renhir era o princípio vital da sua compleição. Carecia 
de contrariar-se, quando não topava estorvos a desafiá-la à disputa. 
Uma sua íntima dizia que Maria das Dores, em dias mal-
humorados, chegava a beliscar-se para se irritar contra si própria. 
Isto será demais; cumpre, porém, duvidar em coisas mais 
disparatadas. A mulher, em geral, é um complexo de bons e maus 
prodígios. Releva que tenhamos sempre apontada a admiração às 
multíplices formas de espírito, em que a mulher se transfigura, 
segundo os vários incidentes de seu modo de ver e julgar. 

Gonçalo, capacitado da milagrosa reforma de sua consorte, ia 
relaxando o propósito de emenda, que fizera, no tocante a certas 
culpas, de que D. Maria estava mais que muito sabedora, para 
nunca as esquecer. 

Durante o largo espaço do divórcio, represara ela enchentes de fel, 
que ameaçavam com seu natural pendor romper os diques, logo que 
mão estranha desconjuntasse uma pedrinha da levada, ou uma nova 
gota coagulasse e desbordasse a represa insofrida. 

O indiscreto galã ocasionou o desmancho da ordem, que se tinha, 
para o assim dizer, em frágeis arames. Constou a D. Maria que seu 
marido andava enviscado de uma cantarina italiana, mulher de 
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perigosas manhas e infernal sedução, que trazia na sua carteira 
inscritos em catálogo os homens que à sua chama fatídica se tinham 
abrasado, pagando com o ouro e com a honra, e alguns com o futuro 
bem de suas famílias, a glória de morrerem à ponta de um florete 
estranho, ou à boca da própria pistola. 

A denúncia fora vestida com o maravilhoso costumado por quem 
relata histórias desta natureza. A atriz era uma vulgar mulher, 
carecida mesmo da singularidade da beleza, que, a meu ver, é 
singularidade de pouco momento, quando alguma tragédia lhe não 
dá o relevo. Tragédias na vida da cantora havia apenas as do libreto, 
em que ela mesmo assim figurava na parte inofensiva dos 
comparsas, e tinha sempre a cargo lamentar a prima-dona, que 
morria às mãos do tirano, ou o galã que lhe pedia por grande mercê 
um pouco de verdete para se matar, como traído ou desamado pela 
ama dela. 

Pobre Persini! (chamava-se ela Persini) se Deus te julgasse pelo 
depoimento dos homens, em que caldeiras de betume iriam ferver 
teus ossos! 

Ossos é que ela tinha muito acotovelados por aquele corpo acima, se 
havemos de acreditar os óculos de alguns coevos. Concordam, 
porém, todos em ter sido Gonçalo Malafaia um apaixonado idólatra 
de Persini, e um dos poucos amadores que saíram vivos dos paços 
encantados daquela Armida. 

Como quer que fosse, D. Maria das Dores estourou, conflagrou-se, 
reacendeu o antigo inferno, e constituiu-se o natural dragão da sua 
obra. Estranhou Gonçalo as arremetidas, que o descostume tornara 
novas. Desafeito de sofrê-las, rebateu-as com virulência, como 
corrido daquela docilidade com que em outrora ia aparando as 
frechas no escudo da paciência, e fugindo. Agora, adargou-se com 
uns modos despejados de impudor; e, no que dizia, dava a pensar 
que a sua vontade era soberana, e os seus caprichos invioláveis. 

D. Maria, benfadada de acrisolada virtude conjugal, dado que os 
anos orçassem já pelos trinta e dois, houve pejo de redarguir com 
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indecorosas ameaças, e até cuspiu a tentação de as dizer à cara do 
demônio tentador, que está sempre de espia em conflitos desta 
espécie. 

Gonçalo recalcitrou no vicioso amor à artista, e D. Maria na explosão 
dos ciúmes, se eram ciúmes, que eu não me atino bem a dar-lhe o 
nome. Ciosas temos nós visto esposas desamoráveis, e teimamos em 
denominar ciúme o que é, em boa definição, vaidade. Vaidade seja, 
ou, se quiserem, ciúme a indomável raiva de D. Maria, o sair 
desonrada em busca dele, o aldrabar à porta da cantora, se lá 
farejava o marido, o aliciar lacaios para a espancarem à saída do 
teatro, o induzir-lhe a criada a ministrar-lhe uns pós de ratos, que, 
de fracos e revelhos, já as ratazanas do palacete os digeriam sem o 
menor sintoma de dispepsia. 

A guerra caseira chegou a termos de se ameaçarem no calor da 
refrega. Até ali nunca o marido exorbitara das leis da delicadeza 
prescritas a homem que se estima em si e em sua esposa; mas, tanto 
ela lhe acrisolara a impaciência, que o desvariado Gonçalo chegou a 
abrir e vibrar a mão em direitura às faces intactas da mulher. Maria 
das Dores correu a tirar pela gaveta de um toucador de ébano, e saiu 
de lá com um punhal luzente, temeroso pela afoiteza com que a mão 
viril o brandia. 

Gonçalo riu; mas, a falar a verdade, o riso era fingido. Sobejava-lhe 
cólera, e medo também. Como quem pede tréguas, o cavalheiro, 
pasmado do arrojo, cruzou os braços, e disse: 

 — Mulher de faca! pasmosa coisa! 

 — Um cavalheiro de mão erguida para sua mulher! vergonhosa 
coisa! — replicou D. Maria, imitando-lhe o sorriso, com vantagem 
de graça para ela, e de mofa para ele. 

 — Está, pois, demonstrado — redarguiu o pálido Malafaia — que 
estou aqui à mercê do punhal da prima Maria das Dores!... Estranho 
destino o meu! Não basta matarem-me o coração, e o futuro?... 
estará escrito que o meu corpo morra às mãos mimosas da minha 
esposa? 
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 — Não! — bradou ela — não enquanto o senhor, me respeitar como 
senhora, se me não quiser respeitar como esposa. Convença-se 
porém de que as afrontas de mãos hão de ser repelidas como as 
afrontas de palavras. 

 — Que quer de mim, prima Maria das Dores? 

 — Quero que me respeite para que o mundo me respeite. 

 — A senhora é que se enxovalha, dando indecorosas cenas em 
público. 

 — Forçada pelas suas devassidões, Sr. Gonçalo! Basta de vexames! 
Temos cada qual seu caminho a seguir. 

 — Que quer dizer? 

 — Que o abomino, que o desprezo, que aceito hoje o divórcio, 
proposto há dois anos; mas um divórcio de casal, de família, de 
futuro e de tudo. Maria Henriqueta... quero-a comigo. 

 — A lei não lha concede. 

 — Há de conceder-ma! Eu provarei aos juízes que Maria 
Henriqueta não deve ser entregue a um pai, que não sabe ser 
marido. Veremos quem triunfa, Sr. Gonçalo! Veremos se uma mãe 
sabe advogar os interesses e a moralidade de sua filha. 

Cedeu Gonçalo o campo e saio pensativo, a aconselhar-se. 
Aquietaram-lhe o alvoroço os letrados, assegurando-lhe que a 
menina não podia ser disputada ao pátrio poder com alegações 
estranhas à moralização dela. 

Quando nessa noite voltou a casa, achou Gonçalo sinais de grande 
reboliço, e deparou-se-lhe o capelão benzendo-se, e tartamudeando 
a nova da saída da fidalga, com os seus baús para casa de seu pai. 
Suspeitoso de um atentado maior, tramou Gonçalo vigilante 
espionagem aos passos e desígnios da prima. Logo, na tarde do 
seguinte dia, soube que D. Maria das Dores ia a Lisboa, com o 
projeto de tirar a filha do colégio. 
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Nessa mesma noite partiu Gonçalo para a corte, petrechado de boas 
recomendações para debelar quaisquer ardis judiciários da consorte, 
favorecida pelos valiosos amigos de Heitor Azinheiro. 

Então se viu quanto sobreleva amor de pai a todas as afeições 
mesquinhas, que muitas vezes armam ciladas e quedas mortais, 
donde não há aí erguer-se um homem para a honra. 

Esqueceu-lhe, num momento, a Persini, que o esperava com a ceia, 
lardeada de convivas de sua estofa, e cavalheiros da têmpera de 
Gonçalo. Nem chispa de saudade lhe vislumbrou na longa e 
fadigosa jornada. Ansiava-se em Lisboa, e ante si não via senão a 
angelical figura de Maria Henriqueta estendendo-lhe os braços, 
como a pedir-lhe resgate do cativeiro que a mãe lhe queria infligir. 
Mal apeou do tressuado cavalo, que devorara léguas ao sabor do 
amo, foi Gonçalo cuidar de requerer intimação judicial à diretora do 
colégio para não entregar a menina a sua mãe, sob qualquer 
pretexto, e com qualquer autorização. Conseguido isto, em que 
cifrava tudo, o carinhoso pai desfadigou-se em aturadas 
conversações com Maria Henriqueta, a qual viçava em formosura à 
competência com os dons do espírito. 

Num daqueles dias, Gonçalo Malafaia, passando diante do palácio 
do conde de Miranda, recordou as noites venturosas que ali passara, 
e recolheu-se triste. Tristezas de coração, aos quarenta anos, se 
procedem de saudades da bem-aventurança dos vinte, são golpes 
que rasgam fundo, e curam em falso, por não fecharem, digamo-lo 
assim, cauterizados pelo ardor das lágrimas. 

Ao outro dia, Gonçalo acordava com a imagem de Beatriz dos Anjos 
a esvaecer-se nos vapores de um sonho. Moribunda a tinha ele visto, 
e vozes de perdão lhe colhera dos lábios balbuciantes em crispações 
da agonia; mas agonia de santa fora a sua. 

Deu-se pressa no caminho de Odivelas, e parou indeciso no pátio do 
convento, remirando as janelas onde entreviu rostos mimosos de 
buliçosas noviças, enquadrados na touca do hábito. A madre 
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porteira chamou o estarrecido cavalheiro, e perguntou-lhe se 
procurava alguém. 

 — Alguém desejava ver, minha senhora. 

 — Quem? 

 — Uma religiosa... Beatriz dos Anjos. 

 — Com os anjos está — disse a porteira. 

 — Morta?! — exclamou Gonçalo. 

 — Viva, eternamente viva para Deus... Era sua parenta, senhor? 

Gonçalo apoiara-se no rebordo da parede, contiguo à roda, e, 
encostando a testa à pedra, chorou. 

A freira compadecida aventurou-se a espreitar por uma fresta da 
meia-porta, e disse-lhe: 

 — Se quer descansar, eu peço ao Sr. capelão que lhe dê um quarto 
na residência. 

 — Agradecido, minha senhora. Eu vou-me já embora. Queira dizer-
me: Beatriz morreu há muitos meses? 

 — Há dezoito. 

 — Eu vi-a há dois anos, e pareceu-me saudável. 

 — Seria o senhor um cavalheiro que aqui veio há dois anos? 

 — Fui, minha senhora. 

 — É do Porto? 

 — Sou do Porto. 

 — Pois vá com a Virgem; e peça a Deus que lhe perdoe o mal que 
veio fazer à nossa desgraçada menina. Com sua licença. 
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A madre fechou hermeticamente as portadas, e Gonçalo, a passo 
incerto e vagaroso, saiu da alameda. 

A dor era sincera, porque necessitava confessar-se, e carpir-se. 

Lembrou-se da filha. Ai daqueles que sofrem e dizem: “Não há 
quem me veja as lágrimas!” 

Esporeou o cavalo, e descavalgou no colégio. Ia subindo as escadas, 
e ouviu grande alarido de vozes. Parou no primeiro patamar, 
encostado ao mainel. A mais áspera e aguda daquelas vozes era a de 
D. Maria das Dores. 

 — Em que momento, meu Deus! — exclamou Gonçalo, com 
tamanha dor, como se o peito se abrisse para romper fora o brado. 

Em que momento! digamos nós. Ei-lo a buscar um coração que lhe 
entenda as lágrimas vertidas por outro coração que a dor matara. E 
a mão terrível da misteriosa Providência, conduz-lhe aos olhos, 
túmidos de lágrimas, a mulher que, naquele instante, mais odiosa 
devia ser-lhe! 

 

CAPÍTULO 6 

Se bem que desalentado para a luta, Gonçalo Malafaia subiu ao 
terceiro andar do prédio, em que altercavam as vozes. Assomando à 
porta de uma sala, onde estavam muitas meninas e algumas 
senhoras, fez-se um súbito silêncio. Do grupo das senhoras apartou-
se Maria Henriqueta, em transporte de júbilo, aos braços do pai. 
Maria das Dores tremia de ira como de frio, e mudou de cores até 
permanecer num amarelo de greda, que era a sua usual expressão 
de extremo frenesi. 

 — Que vem a ser isto? — disse Gonçalo serenamente. 

A diretora respondeu: 

 — Vem a ser que a Sra. D. Maria das Dores quer levar a menina, e a 
menina recusa ir. Eu disse à senhora que vossa excelência estava em 



46 

 

Lisboa e me não prevenira da saída da Sra. D. Maria Henriqueta, 
razão porque me oporia, ainda mesmo que a menina quisesse sair. A 
senhora irritou-se contra mim, dizendo-me insultos, que eu nunca 
ouvi, nem cuidei que fidalgas os soubessem dizer. Estava agora sua 
excelência dizendo que ia buscar uma ordem regia, para levar a 
menina; e eu respondi-lhe que sem aqui vir o pai, não dava por 
ordens regias, nem queria saber de mais nada. Felizmente que vossa 
excelência veio a tempo: agora resolvam o que quiserem. 

 — Tenho resolvido — disse Gonçalo. — Minha filha continua a 
estar aqui. A prima Maria das Dores é uma criatura sem alma, nem 
sombra de juízo. Envergonhe-me e envergonhe-se à sua vontade; 
mas saiba que Maria Henriqueta há de ficar no colégio, apesar das 
suas imaginárias ordens regias. 

 — Visto isto, eu nada valho? — disse Maria das Dores em tom 
comovente. — Cuidei que perdendo o marido, podia ao menos ser 
mãe; mas, afinal, perdi mocidade, ventura, dignidade, marido, filha 
e tudo, não é verdade? Muito bem. Ir-me-ei embora. Adeus, Maria 
Henriqueta, sê feliz. Primo Gonçalo, folgue de me ter esmagado o 
coração até me lá não deixar nem sequer a imagem de minha filha. É 
forçoso que eu viva em ódio de todo o mundo, e que todo o mundo 
me seja odioso. Faça-se a vontade de Deus. Eu verei se posso odiar-
te, Maria Henriqueta: há de custar-me muitas lágrimas; mas neste 
mundo miserável tudo que é mau e infame se consegue com a força 
de vontade. Adeus, minha filha. Deixa-me olhar bem para ti; que é 
esta a última vez que te vejo. Tu amarás a minha memória, quando 
souberes que tua mãe podia ser boa, se alguém houvesse 
misericórdia das dores que lhe causa. 

Maria Henriqueta foi espontaneamente ao pé de sua mãe, e beijou-
lhe a mão, comovida. Apertou-a ao ceio com insólito 
estremecimento a mãe, e teve-a assim, até que as lágrimas saíram 
aos olhos de ambas. Quebraram-se os ânimos das senhoras hostis a 
Maria das Dores. Movia o trance daquele adeus. Era mãe e filha; e o 
só título de mãe quer-se respeitado, que é santo, salvo se o cunho 
sacratíssimo dele foi delido com execrandas torpezas, que só de 
pensá-las se doe e peja o coração. Que há aí lances nas famílias que 
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seriam vilipendio do criador, se a criatura, despojada de religião, 
descaída de dignidade, atolada em abominações, que desconhecem 
feras, não fosse a última, a espantosa hediondez da matéria, 
desaçamada em sua estúpida fereza! Oh! quão triste é então o dizer-
se “aquela mulher é mãe! Aquela inocente menina foi levada ao 
eterno desdouro, e eterno perdimento por aqueloutra mulher, que 
se diz sua mãe!” Ó leoa da Hircânia, que emancipas tua filha, 
quando lhe sondaste a força das garras, e da tua preia já lhe 
fortaleceste as unhas frágeis, quão mais benigna tu és!... 

Maria Henriqueta, do seio materno, voltou o rosto ao semblante 
comovido do pai. Que dizia ela no mavioso rogar de seus olhos? 
Pedia-lhe compadecimento para sua mãe. Dizia mais que o discurso 
do defunto deão. Tirava por ele com impulso celestial; como se Deus 
o estivesse mandando à beira da mãe a esposa consternada, com 
mansas palavras, com perdões e amor. 

Gonçalo obedeceu ao impulso e acercou-se de sua mulher, a passo 
lento, mas resoluto. Compreendeu-o Maria Henriqueta, e chegou 
das dele a mão submissa de sua mãe. Foi silenciosa a cena, menos de 
suspiros e soluços, que dureza de alma seria se os circunstantes não 
se enternecessem. 

 — Prima Maria das Dores — disse Gonçalo — seja este anjo que nos 
reconcilie. Queres tu a minha amizade? Queres a filha e o pai? Podes 
tu amar-me por amor dela, e dar-nos a ambos a felicidade que só de 
nós podes gozar? 

Maria apertou a mão do esposo, e estreitou-se mais com o seio da 
filha. 

Radiou por todas as meninas e mestras um fulgor subitâneo de 
alegria. Aos olhos de todas já Maria era esposa e mãe respeitável. A 
reconciliação reabilitou-a, e o marido como que se prezou mais na 
dignidade de sua mulher. 

Saiu Gonçalo Malafaia a procurar hospedagem condigna para 
mulher, filha, e estado de servos e carruagens. De comum acordo 
com a esposa, resolveu residir na corte. Estimou ela o alvitre; para 
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desviar o marido da Persini, que, àquela hora, se estaria lembrando 
de Gonçalo como de um amante, cujos traços fisionômicos, a custo, 
distinguia das feições dos sucessores. Chamava-lhe trágica a opinião 
pública; e a pobre Persini não era senão a comédia humana real e 
pessoalíssima. 

Pelo que respeita a Maria das Dores, o seu esquivo anjo de condição 
benigna voltara a visitá-la, enquanto o demônio da travessura se ia 
em passeio às suas inflamadas cavernas a pedir conselho ao chefe 
das legiões, infernais, que enxameavam dantes nas varas dos 
cevados da Judéia, e que nos nossos tempos fazem seu atascadeiro 
no seio das famílias. 

Correram dois anos de serena paz, arrevesada por dissabores de 
pouca monta. Maria entrou na roda das fidalgas de Lisboa, e 
modelou-se, quanto seu natural lhe permitiu, aos jeitos agradáveis 
das senhoras estremadas em educação. Muito lhe valeu isto para 
passatempo, e diversão de cuidados. O grande mal da sua condição 
estava no cismar sozinha, e devanear por desconfianças e zelos, 
quase nunca injustos, diga-se a verdade seca e breve. 

Gonçalo, também por este lado, fatal quebra de seus bons costumes, 
estava melhorado pela idade, e talvez por influxo do golpe que 
recebeu em Odivelas. Sangrara pelas lágrimas o órgão que lhe era 
um aleijão sensível, e a causa eficiente dos seus maiores desgostos 
domésticos. Quero pensar que Malafaia teria sido menos trabalhado 
de angústias, se fosse mais fiel marido, e menos insofrido nos 
acometimentos da ciosa esposa. 

Ao fim de dois anos, imprevista borrasca lhe ia soçobrando a frágil 
tábua da sua felicidade. É um caso que podia sobejar a um romance 
especial, que eu vou dar pela suma. 

Beatriz de Noronha, aceitando o namoramento de Malafaia, rejeitou 
os galanteios de um fidalgo, que presumia ter-lhe merecido 
preferências. O fidalgo ferido da imaginada perfídia, quis provocar 
a desafio o portuense; lembrou-se, porém, deste galhardo despique, 
a tempo que Malafaia vinha em jornada para o Porto. 
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Desembaraçado do rival, o cavalheiro que tinha apelido Ataíde, 
cuidou em merecer de novo o afeto de Beatriz, contentando-se já 
com um coração alanceado pelo despeito, embora contaminado pela 
saudade. 

Beatriz esquivou-se mais que nunca. Impunha-lho a paixão, a saúde, 
e porventura a esperança. A pertinácia de Ataíde era digna de 
prêmio; mas, em geral, as mulheres, quando não ganham asco a 
quem as solicita importunamente, são umas voluntárias doidas que 
se gozam no aviltamento dos logrados, e se lastimam do assédio que 
sofrem. 

A filha do conde de Miranda nem se queixava da teima de Ataíde, 
nem o repelia da sua estima. Antes quis a santa simplicidade! — 
atraí-lo a confidenciosas relações. Contou-lhe o quilate de seu amor, 
e o plano de professar, se Gonçalo não voltasse. 

E Gonçalo não voltou, nem o tempo desfez o que a paixão alucinada 
numa hora designara. 

Decorridos dois anos, e publicada a nova do casamento de Malafaia, 
Beatriz entrou em Odivelas; e, treze anos depois, como sabem, 
morreu. 

Ataíde, perdidas as esperanças, exulara no estrangeiro, onde, muitas 
vezes resolveu vestir o hábito, e morrer ignorado. Passados vinte 
anos, e quase extintos os fogos sob o gelo dos quarenta e dois anos, 
voltou à pátria o fidalgo, e concentrou-se no seu quarto, 
golpeando sempre a chaga de saudade como quem não queria 
morrer de outra. 

Acaso soubera ele que residia em Lisboa Gonçalo Malafaia, ao qual 
as freiras de Odivelas arguiam de causa principal da breve morte de 
Beatriz dos Anjos. Quer fosse efeito de um desvario, procedente da 
concentração, quer de velho ódio, Ataíde fantasiou que Beatriz o 
encarregava de vingá-la. Neste pressuposto, saiu à luz do dia o 
encanecido homem, que raros amigos tinham visto. Indagou da 
residência do fidalgo provinciano, e subiu afoitamente as escadas 
em busca do inimigo para imolá-lo aos manes de Beatriz. Arrojo 
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digno da idade média! Relance de melodrama, que seria muito de 
ver no palco! Em 1799 era já um desconcerto de juízo a trágica 
façanha! 

Gonçalo recebeu o incógnito. Conhecera um gentil cavalheiro, 
chamado D. Francisco de Ataíde; mas aquele que se dera tal nome 
era um velho de barbas brancas, posto que nos meneios denunciava 
virilidade robusta. 

 — Francisco de Ataíde, justamente — replicou o vingador às 
delicadas dúvidas do portuense. — Sou o Francisco de Ataíde que 
tinha em 1778 vinte e três anos. 

 — Muito folgo de encontrar um amigo da mocidade — redarguiu 
Gonçalo. 

 — Amigo, não. Esse título afronta-me. Inimigo implacável, há de 
dizer. 

 — Duvidarei tê-lo em tão estranha conta, enquanto vossa excelência 
me não disser que fiz eu para merecer-lhe tamanho ódio. 

 — Matou Beatriz dos Anjos. 

Gonçalo empalideceu, e como à luz de um sinistro relâmpago, viu 
aquele homem enxugando as lágrimas, ao lado de Beatriz de 
Noronha, debaixo de uma árvore de Cintra. 

 — O seu silêncio quer dizer que se preza e glória de ter assassinado 
a mais formosa e digna criatura da nossa mocidade, Sr. Malafaia? 

Gonçalo balbuciou: 

 — Eu era indigno daquele anjo. Deus a desviou de mim, porque a 
escolhera para sua esposa, e a chamou ao céu, quando já bastava 
como conforto a desgraçadas, o exemplo que ela dera. 

 — Palavras, senhor! Não vim a ouvir palavras. Que tem vossa 
excelência padecido por expiação daquela morte? 

 — Muito, Sr. D. Francisco de Ataíde. 
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 — Não o parece. Vejo-o vigoroso, o seu olhar ainda tem a luz da 
mocidade, o timbre da sua voz é sonoro como nos tempos em que 
jurava paixões que cavavam sepulturas. Tudo me diz que vossa 
excelência vive para si, para sua esposa, para sua filha, para as 
glórias do tempo e para uma velhice agradável e tranquila. 

 — Erra vossa excelência o seu juízo. Tenho sido muito desgraçado, 
sou, e sê-lo-ei sempre. A minha expiação é a vida. Mas quer-me 
parecer estranha a intenção com que vossa excelência me procura. 
Posso, em breves termos, saber a sua missão? 

 — Simples. Beatriz de Noronha não tem um irmão que lhe vingue a 
morte. Resta-lhe no mundo um amigo, com pouca vida, mas com 
uma vaga recordação das suas armas, e um braço, que pode com 
elas. 

 — Vem portanto, vossa excelência desafiar-me? 

 — Sim, senhor. 

 — É uma pendência melindrosa. Peço a vossa excelência que 
medite três dias. 

 — Medito-a há vinte e dois anos. 

 — E crê que o derramamento do nosso sangue será agradável à 
doce alma de Beatriz dos Anjos? 

 — É. 

 — Vossa excelência está influenciado por uma visão. Beatriz dos 
Anjos perdoou-me. 

 — Eu não perdoo. A mim me vingo, se ela não quer vingar-se. 

 — Isso é outro ponto. Muda de rosto a questão. Vossa excelência 
vem desafiar o seu antigo rival. Esqueçamos, pois, o nome da 
senhora morta. O nosso duelo serve para mostrar que o ferido ou o 
morto era o mais digno ou indigno dela? 

 — Mostrará o que for de sua vontade. 
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 — Pois bem: queira nomear-me os cavalheiros de seu lado, para eu 
lhe enviar os meus juízes e testemunhas. 

 — Formalidades vans! Testemunhas, a honra. Juízes, a espada, o 
faim, a arma de sua escolha. 

 — Rejeito as condições e a escolha da arma. Duvido da 
regularidade do seu juízo. 

 — Ultraja-me? — bradou o Ataíde em tremuras. 

 — Não quero ultrajá-lo, senhor. Propõe-me vossa excelência um 
homicídio a ocultas de quem possa dar conta ao mundo da nossa 
carniceira inimizade. Preciso de duas pessoas que me assegurem o 
bom juízo de vossa excelência, na causa do desafio, e nas condições 
propostas. 

 — Em suma, não quer bater-se. 

 — Entenda-o assim, se lhe apraz. 

 — E sabe que desforra me fica? 

 — A do insulto público. 

 — Estamos entendidos. Ver-nos-emos. 

 — Quando vossa excelência queira. 

Saiu D. Francisco de Ataíde, e afadigou-se pouco em busca de 
Gonçalo Malafaia. Encontraram-se, e tiraram dos fains em presença 
de um numeroso público, que saía da igreja dos Mártires. A pontada 
de Ataíde vinha certeira ao coração de Malafaia, e resvalou ao longo 
da lâmina do seu florete. Repetidos tiros de enfurecido ataque a sua 
mesma desordem os inutilizou. Ataíde foi segurado por pessoas que 
o julgaram furioso no ataque. Gonçalo Malafaia, conhecido de 
alguns transeuntes, foi rodeado de povo, que se acotovelava para 
escutar as razões da estranha briga de dois fidalgos, como em seu 
exterior se mostravam. O portuense, às reiteradas perguntas de 
conhecidos e desconhecidos, respondia com inúteis esforços para 
desentalar-se da multidão. Prosperou-lhe a ventura passar o 
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corregedor do bairro do Rocio, seu amigo, de quem tomou o braço, e 
por amor de quem o povoléu lhe deu passagem. 

Este sucesso turvou profundamente a paz que o pai de Maria 
Henriqueta se estava saboreando entre a indulgente emenda da 
esposa e as carícias da filha. 

Fora grande na capital a soada do acontecimento, e explicada pelos 
coevos dos amores que levaram Beatriz à campa, e D. Francisco de 
Ataíde à enfermaria dos loucos. 

Este final e lógico desastre do amador infeliz sucedeu poucos dias 
depois. Ataíde saiu da sua modorra em acessos de fúria pedindo 
uma vítima para a sepultura de Beatriz de Noronha. 

Racionalmente, sua família inferiu dos precedentes a demência do 
lastimável cavalheiro. Quiseram medicá-lo em casa; mas a ciência 
reabilitadora das razões degeneradas estava no hospital de S. José, 
onde foi recolhido D. Francisco, donde saiu seis meses adiante, para 
o jazigo de seus maiores. 

Se aquela apaixonada e perdida alma se recobrou pela morte, 
quererá Deus que ela contemple no paraíso a bem-aventurada 
Beatriz? Sublimes arcanos que os sublimes poetas, em seus 
malogrados arroubos, ousam descortinar! Permitisse o grande do 
céu e da terra que alguma vez a poesia deste baixo lodo se elevasse à 
verdade eterna pelo raio da inspiração de cima! 

 

CAPÍTULO 7 

Alquebrado de espírito, e suspeitoso da malquerença da sociedade, 
— a quem apiedaram as desventuras de Ataíde, e irritara o proceder 
do amante ditoso de D. Beatriz — saiu de Lisboa Gonçalo Malafaia e 
sua mulher, com destino ao Porto. 

Ficou no colégio Maria Henriqueta, estudando a língua francesa, 
rara prenda na educação das senhoras daquele tempo. Prometeu o 
mestre dá-la pronta no prazo de um ano; fiado na forte vontade e 
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talento da discípula. Maria das Dores combateu a cedência do 
marido, alegando a inutilidade de falar francês numa terra onde 
ninguém sabia semelhante língua. Gonçalo, porém, que se prezava 
de a saber, contraditou a esposa com vitoriosas razões. 

São pouco dignas de crônica as tempestades conjugais decorridas no 
ano seguinte. O fidalgo tinha envelhecido nos últimos seis meses da 
capital. Veleidades de coração, antigo pomo de discórdia, essas não 
voltaram mais. Da triste sombra do amargurado homem, até os 
convidativos prazeres do vício iam fugindo. Os abismos só se cavam 
aos pés de quem os anda palpando. Amores de alta sociedade, 
amores de capricho, apavoram-se das cãs, e querem pugnar com 
robustos corações, e atrevidos empreendedores, capazes de 
abrilhantarem o escândalo. Ora, Gonçalo era a viva expiação do 
passado, a sombra baça do palaciano, que vencia os rivais com o só 
desprezo das praças em conquista. Viam aquele homem extenuado 
passar abstraído ombro a ombro das suas glórias de outro tempo, e 
não as conhecer. O pasmo destas metamorfoses dura um dia; segue-
o a indiferença, e bem pode ser que a derradeira fase seja a irrisão. 
Esqueceu, pois, Gonçalo Malafaia, o querido das damas, o mestre 
dos mancebos, o “perfeito-fidalgo”, epiteto antonomástico, e 
geralmente aceite, que lhe deram as fidalgas idosas, que tinham 
visto a corte de D. João V. 

Fechara-se, portanto, um respiradouro da contenciosa índole da Sra. 
D. Maria das Dores. Os outros eram menos turbulentos, ou a 
tolerante apatia do marido os suprimira temporariamente. 

Começou Gonçalo a frequentar conventos, e a palestrear com frades. 
O guardião dos franciscanos era um sábio: os oratorianos eram-no 
todos; a erudição do padre Teodoro de Almeida ficara largo tempo 
disseminada nos espíritos dos congregados. Por estas casas, e pela 
beneditina das freiras e dos monges, é que o transfigurado fidalgo 
matava o tempo, e armazenava farmacopeia religiosa para, no 
inverno da vida, se medicar em enfermidades geradas nos desvarios 
da primavera. Com freiras era menos assíduo, mas muito estimado e 
desejado. Denominavam-no as místicas beneditinas “o fidalgo do 
milagre”. Vinha a ser o milagre a mudança que faz o tempo e a 



55 

 

desgraça no homem, que em si mesmo abrange mais milagres que 
todos os sabidos e contados nos crédulos mosteiros daquela época. 

Naquele redil do Senhor tinha o patriarca São Bento mui formosas 
filhas ao começo deste século. Vinham elas algumas vezes à grade 
cumprimentar o fidalgo do milagre, e ouvi-lo discorrer em coisas do 
céu e da terra, ditas com tanta unção e graça que nenhuma noviça 
ou freira nova as ouviu, que se não sentisse mais conformada com a 
religião. E, tanto era assim, que já soltava a intriga suas rasteiras 
serpes por entre as florinhas daqueles inocentes afetos. Se o fidalgo 
chamava umas religiosas e esquecia outras, glosava-se o sucesso 
com estranhos inventos, mas perdoáveis todos como desvios de 
espíritos frívolos dentro dos limites da candura monástica. 

Recebia Gonçalo amiudados presentes de São Bento, gulosinas 
fabricadas ou enfeitadas por mãos de anjos. 

D. Maria das Dores, quando esta novidade freirática lhe entrou por 
casa em bandejas de prata, não fez dela grande cabedal para 
altercar; mas, com a repetição dos mimos, e a certeza de que seu 
marido, em vez de entrar no convento dos congregados, torcia para 
o pátio das freiras bentas, bafejou-lhe o seu demônio meridiano, e aí 
começou ela a averiguar quem fosse a freira perturbadora da sua 
paz. Deram em resultado as averiguações que eram todas, exceto as 
entrevadas, as religiosas benquistas de seu marido, desde a gárrula 
noviça até à gotosa abadessa. 

Soou a temerosa trombeta da discórdia, assoprada inocentemente 
pela comunidade beneditina. 

 — Que andas tu a fazer por São Bento, Gonçalo?! Deste agora em 
freirático? — perguntou entre grave e irônica a Sra. D. Maria das 
Dores. 

 — Vou por ali espairecer algumas horas. Como sabes tenho ali 
parentas e velhas amigas. Na mocidade não as visitava, senão de 
longe a longe; agora que somos velhos todos, bom é que nos vamos 
despedindo na antecâmara da sepultura. 
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 — E só procuras as velhas, primo? 

 — Não, prima Maria das Dores. Há por lá umas senhoras novas 
filhas de amigos velhos, que me fazem a honra de me visitar na 
grade. 

 — Coitadinhas! e são umas santas: não é verdade? 

 — Deus sabe se elas são santas: eu sei apenas que são excelentes 
criaturas. 

 — Tu gostaste sempre muito das excelentes criaturas!... 

E neste ponto, a Sra. D. Maria das Dores fez uma longa resenha de 
senhoras que seu marido achara excelentes criaturas; depois, 
fechado o catálogo não breve nem de todo imaginativo, espirrou 
uma risada áspera, que feriu desagradavelmente o tímpano do 
marido. 

Ergueu-se Gonçalo e saiu murmurando: — Amplius, amplius, 

domine! que em linguagem quer dizer: Ainda mais, ainda mais, 

Senhor! como quem dizia que viesse do céu mais fel para o seu cálix, 
pequeno para tamanhas culpas. 

Naquela tarde foi o fidalgo conversar com o guardião dos 
franciscanos, político de vasto alcance, e profeta da próxima invasão 
francesa. Tinha o santo varão a gazeta de Lisboa que, em suas 
apreciações, era a epigrafe de sumarentos discursos acerca da 
liberdade, da política europeia e de Napoleão. Escutava-o Gonçalo 
aprazivelmente e maravilhava-se de tanta ciência sob tão humilde 
hábito. 

Recolhendo a casa, alheado em combinações de política fradesca, 
encontrou sua mulher amuada e colorida de certa amarelidão, 
presságio infalível de tormenta. Uma palavra azada bastou para se 
conflagrar em relâmpagos e coriscos de cólera, espetáculo em que a 
paciência do pobre homem se empedrou de susto. Fugiu para o seu 
quarto, e de lá fitava o ouvido à trovoada que reboava fora. 
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Deixou de ir a São Bento o “fidalgo do milagre”. As senhoras 
escreviam-lhe a miúdo, ou mandavam os capelães cumprimentá-lo. 
Em uma das cartas de saudação assinavam-se cinco freiras 
exemplaríssimas. Foi Maria das Dores, quem, ausente o marido, 
abriu, por acinte, a carta. Leu-a, e escreveu debaixo das assinaturas: 

“Não sejam tolas. Vão rezar. Tenham juízo. E, se não têm que fazer, 
façam camisas para os pobres, que é isso o que faziam as antigas 
congregações de monjas beneditinas.” 

E devolveu a carta. 

As santas senhoras, quando tal viram, choraram muitas lágrimas; 
mas não me consta que fizessem camisas aos pobres, coisa que me 
parece desnecessária à salvação. 

Alguma das cinco signatárias, menos paciente, ou amiga de 
deslindar meadas em que andava embelinhada a sua fama, escreveu 
a Gonçalo contando o sucedido. Foi-lhe a carta entregue na rua por 
uma servente do mosteiro. 

Ficou transido o fidalgo; mas, reparando com mais tento na escrita 
de sua prima, mal pôde suster o riso provocado pelo conselho de 
fazerem camisas para os pobres. É muito bom ter graça às vezes. 
Gonçalo perdoou a imprudência à mulher pelo pico de sal que 
achou. E, continuando a meditar no sucesso, quis-lhe parecer que 
andara menos evangelicamente a freira denunciante da indiscrição 
de sua mulher. 

Certa a esposa de que seu primo deixara de frequentar grades, e 
vendo que lhe faltava pedra onde mordessem os arpéus da sua 
índole, deixou-se ir em mar de leite, afagando, a seu modo, as 
tristezas do marido e ralhando com os servos para entreter o vício, e 
com o capelão que continuava a benzer-se. 

Passou o ano aprazado para a vinda de Maria Henriqueta. 
Alvoroçou-se o pai em preparativos de jornada, e D. Maria quis 
acompanhá-lo, e foi, vencida curta resistência. 
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Já a menina traduzia correntemente o idioma francês, e o 
pronunciava mais correto que o pai. Pediu ela com muito 
encarecimento que a deixasse ficar mais um ano para estudar o 
inglês. Foi este o primeiro caso em que as opiniões dos pais se 
harmonizaram, negando a licença. Chorou a menina como quem 
fazia consistir a sua felicidade na língua inglesa; Gonçalo, porém, 
tão caprichosas achou as lágrimas, que nem sequer curou de 
enxugá-las com carícias. 

Maria das Dores, de si pouco fagueira, consolou-lhas com estas e 
outras asperezas: 

 — Não se envergonha de chorar uma senhora de dezenove anos! 
Estás bem aviada comigo, se tens assim as lágrimas à bica para 
qualquer contrariedade! aí está o que vem a ser educação de colégio! 
Muito mimo, um pouco de cravo, a língua francesa, bordar a matiz, 
e chorar por dá cá aquela palha! Bonita educação, não tem dúvida! 

 — Está bom! — disse Gonçalo com mansidão. — Excedes-te nas 
grandes e nas pequenas coisas. Não queremos que Maria 
Henriqueta estude inglês: está dito tudo. 

 — Então achas bonita aquela choradeira! 

 — É uma criancice que não merece discussão. Daqui a dias já ela se 
não lembra de inglês, nem mesmo sabe para que aprendeu o 
francês. Em suma, Maria Henriqueta, precisamos de ti, e tu hoje 
precisas mais de nós que de mestres. Se tua mãe quiser iremos no 
ano que vem, se as guerras tiverem acabado, visitar as capitais de 
França e de Espanha. Estudaste nos livros; agora é bom que estudes 
nas magnificências da arte e do engenho humano. Gostas do meu 
plano? 

 — Gosto do que quiserem que eu goste — respondeu carrancuda 
Maria Henriqueta. 

O pai encarou nela com tristeza, e disse no mais recôndito de sua 
alma: “Vê-se que foi criada sem mãe, mãe pelo carinho, e pelo 
castigo. Enquanto a teve, observou os conflitos das desordens de 
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todas as horas, e ganhou o contágio das asperezas de gênio. Depois, 
seguiu-se o apartamento dos naturais afagos e das censuras mesmo 
doces quando castigam. Tem gozado sempre louvores mercenários, 
e estranha que a contrariem seus pais...” 

Enquanto Gonçalo cogitava nestas e noutras razões, Maria das 
Dores discorria pelo teor das suas iracundas apóstrofes. A filha 
fugiu de encará-la, e torcia os alamares do roupão, com simulada 
impaciência. Interveio, segunda vez, o pai nas desmedidas 
invectivas da mulher, e ficou Maria Henriqueta como vexada de se 
baldarem suas lágrimas, e como aterrada do seu futuro. 

Do seu futuro! Mal sabia ela que infinito de lances se encerra na 
palavra futuro! 

Gonçalo Malafaia, a sós, com as suas previsões sinistras, dizia assim 
no esconderijo do seu quarto e de sua consciência: 

 — A minha desgraça está em meio caminho. Envelheci a sofrer 
quando minha filha começa a viver para me prolongar o martírio até 
à decrepidez! Ali está uma filha de Maria das Dores! Deixei-a 
sozinha com a natureza, não pude corrigir-lhe as propensões: hei de 
agora lutar com o gênio de ambas, azedado pela discórdia em que 
vão viver. Como hei de ser justo, se forem ambas injustas? O que 
fará a raiva e o desespero no coração insofrido de minha filha? Por 
que é, meu Deus, que eu fiava o bem-estar da minha velhice dos 
carinhos de Maria Henriqueta? 

Prosseguiam as meditações de Gonçalo, quando sua mulher lhe 
entrou de golpe no quarto, e disse com sobressalto: 

 — Não sabes, primo Gonçalo? 

 — O quê? 

 — Estou espantada! 

 — Que é? Fala... 

 — Cheguei casualmente a uma janela, e vi... Santo Deus! 
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 — Que viste?! — exclamou Gonçalo, erguendo-se. 

 — Vi Maria Henriqueta na janela do seu quarto... 

 — Isso que tem de extraordinário?! 

 — Tem muito! Não me interrompas! Vi-a lançar à rua uma carta, e 
vi um militar apanhá-la. 

Gonçalo sentou-se como desfalecido. Levou as mãos à fronte, que 
previa suor de aflição. Ouviu longo tempo os comentários de sua 
mulher, e com grande esforço, disse: 

 — Peço-te encarecidamente que te cales, Maria! Nem uma palavra a 
tal respeito. Faz de conta que não viste nada. Sê prudente, se me 
desejas vida a mim, e honestidade a tua filha... 

Maria das Dores murmurou apenas: 

 — Entendam lá o que diz ele na sua!... Boa maneira de velar a 
honestidade de uma filha!... 
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SEGUNDA PARTE 

 

 
CAPÍTULO 1 

Não fora o anelo de saber línguas que ensinara a Maria Henriqueta a 
fagueira eloquência com que venceu o pai, e conseguiu estudar 
francês. Deus sabe com que repugnância ela decorava as declinações 
e os verbos, e com que enfados velava as noites para dar lições 
diárias, com aplauso do mestre. Cuidava a educanda que, fazendo 
prodígios no conhecimento do francês conseguiria do pai licença 
para deter-se mais um ano em Lisboa, com o ensino de outro 
idioma. 

Vamos à explicação natural destas maravilhas de estudo e sede de 
saber. 

Desde os seus quinze anos que Maria se inclinara aos sorrisos de um 
cadete de cavalaria, galhardo mancebo de cabelos louros, cintura 
fabulosa, e maneiras de suma elegância. 

Era o cadete da província de Trás-os-Montes, filho segundo de uma 
nobre casa de Mirandela, aparentado com ilustres famílias de Entre-
Douro-e-Minho e chamava-se ele Filipe Osório Guedes da Fonseca. 
Abundavam ao moço as sobras de sua mesada, e converteu-as todas 
ao seu noviciado de amor. Primeiro aliciou a criada do colégio para 
receber as cartas da mão do criado, aliciado também. A educanda 
correspondeu à fogosa e sincera declaração do amante, com os mais 
apaixonados termos, que lhe ensinou uma companheira mais velha 
e já experimentada nas excelências do estilo epistolar. 

O cadete, não satisfeito plenamente com as cartas, alugou, na 
vizinhança do colégio, um andar de casas, que tinham saguão 
comum e janelas fronteiras. Maria, sabedora do expediente amoroso 
do moço querido, classificou o feito de suprema prova de amor, e 
deliciou-se em embriaguez de ternura naqueles vagos anseios dos 
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dezesseis anos, que tanto levantam a mulher a foros de anjo, como 
dão com ela em raso, desenfeitada de todos os prestígios. 

Não era para isso o amor de Filipe Osório. Amavam-se como duas 
crianças pela inocência do seu amor, e como dois noivos pelo 
alcance de suas esperanças. Era o enlevo a subi-los ao céu, e o 
instinto a baixá-los à terra. Mas que instintos tão humanos, tão 
legais, tão cristãos! Casarem-se! Companheiros de uma longa vida, 
começada em duas formosas e esplendidíssimas primaveras! Que 
bonitos amores, e quem nos dera a todos nós amar assim vinte vezes 
na vida! 

Deu fé a diretora do colégio do namoro. Admoestou suavemente 
Maria Henriqueta, e a cândida menina respondeu-lhe; 

 — Olhe, minha senhora, leia as cartas de Filipe; eu lhas leio todas, 
se quer!... 

A diretora montou os óculos, e leu, com admirável pronuncia e 
conhecimento de toada dramática, um macete de cartas, que era um 
coração em prosa! 

Em uma das primeiras dizia ele quem era, o seu nome, o nome de 
seus avós, os seus parentes, o seu destino, os seus anelos à glória, a 
sua glória de ser amado. Vinha portanto Filipe Osório a ser um dos 
primeiros nobres de uma província, e um dos mais finos amantes do 
globo. 

A diretora dobrou as fartas hastes dos óculos, embocetou-os, 
escutou o oráculo de uma pitada de esturrinho, e disse; 

 — Mas seu pai não a mandou para aqui com o intento de a menina 
arranjar marido. Concordo nas boas intenções do seu jovem 
namorado; mas é necessário que seu pai concorde nelas. 

 — Mas que precisão tem meu pai de ser chamado já para isto, que é 
um brinquedo? Se algum dia eu me resolver a ser esposa de Filipe, 
então consultaremos meu pai, e eu farei o que ele ordenar. 
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Ouviu a diretora um amigo antigo da casa, homem maduro e 
previdente. O consultado respondeu: 

 — Deixe divertir-se a pequena, minha senhora. Namorar naquela 
idade é como abrirem-se as flores em abril. (Sobre ser amigo da casa, 
era o sujeito o poeta dos anos da família). Se avisam o pai, sabe o 
que acontece? É ele tirá-la de cá, e a senhora perde trezentos mil réis 
anuais que recebe, afora os presentes dos presuntos, dos chouriços, 
dos paios e das morcelas de Arouca: Minha senhora! tome o meu 
conselho. Enquanto a janela do vizinho não atravessar o saguão, e se 
lhe meter em casa, deixe-os conversar, deixe-os perfumar os ares 
com a recendência dos seus inocentes amores. 

Silvou uma pitada a matrona, e disse: 

 — Também me parece... a janela cá não entra, sem ser por arte 
mágica. 

 — Também me parece — redarguiu o amigo da casa — e a magia é 
uma mentira... 

 — Isso é conforme, meu caro amigo! A gente tem visto coisas!... 

E ficaram nisto, porque um e outro tinham visto coisas admiráveis 
em magia no teatro do Bairro Alto, no da rua dos Condes, e mesmo 
fora do teatro. 

Continuaram os doces colóquios. Nunca tão imaculada paixão se 
nutriu de puros desejos através de dois, três, quatro, cinco anos. 

Filipe, no decurso deste tempo, foi promovido a alferes e já 
ostentava as divisas de tenente de cavalaria, quando D. Maria das 
Dores o viu levantar a carta. 

Tudo o mais que eu dissesse para esclarecer o misterioso desejo de 
línguas, que Maria Henriqueta exprimia com lágrimas, seria uma 
impertinência. 

Agora sabem o porquê daqueles prantos, e digam-me se ela não 
tinha razão, amante cinco anos, cinco anos embalada pela esperança 
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de cada noite, ditosa pela realidade querida de cada dia, afeita 
àqueles olhos negros, àqueles cabelos louros, àquela melodia de 
palavras, que pareciam cantadas a um arpejo de anjos! Nunca 
ninguém chorou com mais amargura íntima, penso eu! 

Se ela dissesse ao pai que amava Filipe!... Por que lho não disse? Por 
que se não confessou em tão inocente culpa? 

Não o saberei eu bem dizer. Um instinto adivinhador do ânimo 
paterno? Não. Foi uma razão menos nebulosa. É que o pai lhe havia 
dito um ano antes: “Eu medito em te casar com um dos primeiros 
titulares da província; é um conde, minha filha, não mais nobre que 
nós, mas igualmente antigo, e... conde! Com que legítima soberba te 
verei condessa, minha filha!...” 

Maria Henriqueta ouviu em alvoroço, e disfarçava a dor da lançada 
com um sorriso. Notou o pai que ela se purpureava; e disse entre si: 
“como o pudor é lindo!” 

A carta expedida pela janela, devia ser um partir-se o coração de lê-
la. Despedia-se Maria de Filipe Osório, emprazando-o para 
encontrar-se com ela no céu, a não querer ele cometer algum 
desesperado arrojo que a salvasse. 

Houve-se com ela de modo o pai, que nem uma só palavra equívoca 
lhe disse. D. Maria das Dores, incapaz de reprimir-se, alguns 
remoques aventurou, provocando-a a revelações que ela não fez. 
Como a casual chegada da mãe à janela lhe foi despercebida, Maria 
Henriqueta deu pouco valor a umas ironias, que de leve lhe 
apalpavam o seu segredo. 

Triste como a saudade sem desafogo, entrou Maria no sombrio 
palácio de seu pai. Em redor de si eram tudo cortesãos enjoativos, 
fidalgos de muita idade, perguntando-lhe se vira D. Carlota 
Joaquina, e meninas de sua idade, que se agrupavam a um lado 
ciciando segredinhos, alusivos ao ar enfatuado de Maria, com o que, 
de puro respeito, se estavam sorrindo. 
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Concorria tudo, pois, a exasperar a tristeza da morgadinha. As 
mesmas carícias do pai a enfastiavam; o semblante áspero da mãe 
recordava-lhe os repelões que sofrera em menina, e os anos 
dourados que deixara no colégio. Saltavam-lhe involuntárias as 
lágrimas dos olhos, em presença das famílias que a visitaram, em 
todas as noites da primeira semana. Fugia das salas, encerrava-se no 
seu quarto, e rompia em gritos, em que a irritabilidade nervosa 
tinha maior ação. As noites desvelava-as a ler as cartas de Filipe, 
escritas em cinco anos. Estas leituras, longe de sossegar-lhe o ânimo, 
aguilhoavam-na a impetuosos transportes do leito para as janelas, 
sorvendo a ansiados haustos o ar da noite. Sentava-se constrangida 
à mesa, e raro alimento aceitava da mão carinhosa do pai. Pedia 
frequentes licenças para levantar-se, e buscava, em secreto, o seio de 
sua ama, para chorar com desafogo, falando em Filipe. 

Em nome da ama vinham as cartas dele. Digno de tanto amor 
nenhum outro homem o seria mais. Atrevia-se de frente com as 
dificuldades, e prometia-lhe a redenção, se ela permanecesse 
constante. O seu primeiro triunfo consistia em conseguir passagem 
do seu regimento para a guarnição do Porto. Era concessão difícil, 
naquele tempo em que o prospeto de próxima guerra punha em 
sobressalto conselheiros da coroa, que só curavam de organizar o 
exército. Venceu o moço, com o patrocínio de poderosos amigos de 
seu pai, os obstáculos da transferência, e avisou Maria Henriqueta, 
marcando-lhe o dia de sua chegada ao Porto. 

Cobrou ânimo a menina, já enferma, e apostada a morrer. A vida do 
coração radiou a todos os órgãos exânimes e desconcertados. Nem 
mesmo o estômago foi estranho àquela festa das vísceras. 

Maravilhou-se da mudança o pai; e Maria das Dores ficou de 
sobreaviso para espionar o motivo de tão breve como estranha 
conformidade. 

Gonçalo, menos atilado ou malicioso que sua mulher, atribuiu a 
mutação à ordem natural das coisas e das pessoas. “Maria 
Henriqueta esqueceu-se — dizia ele à consorte suspeitosa e 
incrédula. — São assim as mulheres em geral e o coração gasta-se 
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como tudo que é suscetível de consumpção.” O filosófico entono 
com que o aforismo foi atirado à circulação das ideias, não 
impressionou vivamente D. Maria, que era uma senhora de meã 
habilidade para digerir a ciência oculta dos aforismos. 

No dia anterior ao da chegada de Filipe Osório, anunciou Gonçalo a 
sua filha a visita do conde de Monção, inquerindo ela a causa do 
grande reboliço que ia em casa com a inovação de tapetes, de 
cortinados, e de móveis, chegados da capital. 

 — Vem ser nosso hóspede alguns dias; — acrescentou o pai — 
Cuida tu, minha filha, em tirar dos baús os teus melhores vestidos e 
enfeites para que ele, num relance de olhos, conheça em ti uma 
senhora educada na corte. Podes falar-lhe em francês, que ele viveu 
em Paris. Verás que homem de corte, que ar de quem tratou face a 
face com Luiz XVI e com Maria Antoinette! Feliz serias se, como 
creio que há de suceder, lhe tocasses o coração! 

 — Eu!... disse Maria com trejeito de espantada. 

 — Tu, sim, minha filha! — respondeu o pai, cuidando que o 
espanto era a natural expressão de quem se julgava indigna de tão 
egrégio esposo — Não te disse eu, há um ano, que projetava casar-te 
com um conde? 

 — Disse, meu pai. 

 — Então, já vês que me não esqueci da promessa. Favor, em ligar-se 
à nossa estirpe, não me faz nenhum. A sua origem foi a nossa. Todos 
viemos da Cantábria; procedemos todos dos heróis de Covadonga, 
capitaneados por Pelágio. Ali se ajuntaram as relíquias dos reis 
godos, e dessas são oriundas as nossas famílias, posto que seus avós 
fossem meros fidalgos acantoados em seus solares quando de 
Espanha veio a infeliz rainha Ignez de Castro, de um ramo da 
comum árvore que bracejou mui honradas e nobilíssimas frondes 
por Castela. 

Maria Henriqueta não ouvia nada destas maravilhas. Estava como 
morta nos sentidos exteriores. 
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Gonçalo exclamou com afetuosa veemência: 

 — Tu descoras, Maria!? Que tens? Desagrada-te o meu plano!? 
Responde... 

Não respondeu, nem desmaiou. 

Sacudiu-a com brandura o pai, tomando-a para o seio, e osculando-a 
na fronte. 

 — Fala, minha filha! Que sentes tu? 

Maria pôde falar, quando os soluços lhe desembargaram a voz, e 
disse: 

 — Lembre-se, meu pai, do seu casamento. Queira a minha 
felicidade... 

 — Pois não quero, filha? Que maior prova posso dar-te que esta? 
Cuidar em fazer-te condessa de Monção!... 

 — Não posso aceitar tal marido, meu pai... 

 — Não podes?! — atalhou, em tom menos suave. 

 — Não posso amá-lo... e não amar um esposo deve ser a maior das 
desgraças... 

Maria das Dores entrou neste momento, e ouviu as últimas palavras 
da filha, que tremeu ao vê-la. 

 — E como sabes tu que não hás de amar o conde, se o não viste 
ainda?! — replicou o pai. 

 — Sei que me é impossível amá-lo... Pode ser um anjo do céu, que 
eu não o amarei... Casar sem afeto, meu pai, sacrificar-me por toda a 
minha vida, estando eu tão nova, deve ser muito triste. Antes um 
mosteiro; eu de boa vontade professo, e me irei esconder e penar 
como filha desobediente; mas não me obriguem a casar, que eu 
tenho ânimo para me matar no dia seguinte. 
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 — Tens razão, filha! — exclamou Maria das Dores — Tens razão! 
Casamentos à força, enquanto eu for viva, não os tolero na minha 
casa. O homem vem aí amanhã. Se gostares dele, e ele gostar de ti, 
casem-se; se não, passe por lá muito bem o Sr. conde, e tu deixa-te 
estar, que estás bem na tua casa. 

 — Que conselhos maternais são esses, prima Maria das Dores! — 
interrompeu Gonçalo. 

 — São conselhos, que minha mãe me não deu, primo Gonçalo. 
Repito: Maria Henriqueta não há de casar obrigada. Minha mãe, à 
hora da morte, pediu-me perdão de me ter obrigado a casar; e eu 
não quero nem hei de pedir o mesmo perdão a minha filha. 

 — Temos uma grande luta, Maria das Dores! — exclamou o marido. 

 — Pois lutaremos — respondeu ela, esgrimindo com os braços e 
com a cabeça. — Maria Henriqueta! tu tens por ti a razão, e tua 
mãe... Veremos de quem é a vitória. 

 — Eu não queria que meus pais se indispusessem por minha causa 
— atalhou a menina — O que peço a ambos é que me queiram na 
sua companhia, e me deixem gozar o resto da minha mocidade. 
Sinto-me aqui feliz; para que hei de eu ir procurar a felicidade onde 
eu sei que ela não está? 

 — Maria! — tornou severamente Gonçalo — Eu sei que saíste de 
Lisboa apaixonada. Calei-me, cuidando que o teu brinquedo ficaria 
por lá esquecido com os devaneios da mocidade; e calei-me porque 
um pai deve fingir-se estranho a criancices sem resultado. Agora 
vejo que é grave o teu desvario, e aceito a obrigação de to corrigir. 
Vamos a perguntas, que te devia ter feito. Quem é o militar, que 
levantou da calçada uma carta lançada por ti? 

Respondeu Maria passando da palidez ao escarlate, e vibrando toda 
numa convulsão aflitiva. 

 — Responda, senhora! — repetiu o pai com o aspecto mal 
assombrado. 
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 — Responde, Maria Henriqueta, diz a verdade — ajuntou a mãe, 
em tom de mansidão, e modos protetores. 

Maria murmurou: 

 — Era um tenente de cavalaria... Chama-se Filipe Osório Guedes da 
Fonseca... É de Mirandela, e é fidalgo... 

Gonçalo expediu uma casquinada de riso, e disse: 

 — Fidalgo!... tenente de cavalaria!... fidalgo de Mirandela! — quem 
são neste mundo os Fonsecas de Mirandela?... Hei de perguntar por 
isso ao meu mordomo de Lamego, que é de Mirandela, e chama-se 
Melchior Fonseca. Precisamente é tio do Sr. Filipe, tenente de 
cavalaria!... 

E deu segunda casquinada, com uns trejeitos mal cabidos nos seus 
nobres ademanes. 

Maria das Dores não ria; nem via com bons olhos os sarcasmos do 
marido. Por espírito de contradição, ou por pena da filha, tomou-a 
pelo braço, e disse-lhe: 

 — Vem daí, Maria Henriqueta. 

 — Onde a leva? disse irritado o marido. 

 — Onde hei de eu levá-la? — redarguiu a esposa na mesma 
entonação. 

 — Quero que ela me responda! 

 — Pois faça-lhe as perguntas com jeito e modos. Que quer 
perguntar-lhe? Vamos, ela aqui está para responder. Diga lá. 

 — Tudo que tenho a dizer — retorquiu Gonçalo Malafaia 
exasperado contra mãe e filha — é que eu defendo a honra dos 
meus, e deixo de ser pai, quando é necessário ser juiz. 

 — Não quer mais nada? — concluiu D. Maria das Dores. — Anda 
daí, menina! 
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E saíram. Maria Henriqueta, com os olhos turvos de lágrimas, mal 
via o chão que pisava. 

Gonçalo atirou-se sobre um canapé, e exclamou: 

 — Castigado até ao fim! Nem a submissão desta filha que eu amo 
tanto!... É demais, ó meu Deus! 

Entraram os criados a pedir ordens para a localização das alfaias 
vindas da capital. Gonçalo saltou enfurecido do canapé com as mãos 
enclavinhadas nos cabelos, e exclamou: 

 — Peguem incêndio a esta casa, e morra eu dentro dela! 

Os servos fizeram pé atrás e encontraram, ao saírem espavoridos, o 
capelão, que se estava persignando, com os olhos postos no teto, à 
míngua de céu. 

 

CAPÍTULO 2 

Era aquele o dia em que devia entrar no Porto o conde de Monção. 
As carruagens da fidalguia, convidada por Malafaia a esperar o seu 
ilustre hóspede, estacionaram à porta do palácio, condenado às 
chamas, esperando que o dono descesse. Gonçalo, quando a 
parentela ia entrando, compôs o semblante, vestiu-se a primor, e 
saiu a entrar na sua melhor equipagem. Era tarde para sacudir a 
carga, que tão vaidosa e jubilosamente tomara. 

O conde vinha pela estrada de Coimbra, onde passara alguns dias, 
visitando quintas suas nos arrabaldes daquela cidade. A comitiva 
chegou aos Carvalhos e esperou. 

Era o conde de Monção um fidalgo criado em cortes, e conhecido 
nas estrangeiras; mas, em todas, o mais graduado título de sua 
recomendação era a tolice, o dom de engranzar parvoiçadas, que 
relevavam de chiste por serem ditas numa algaravia de línguas, só 
perceptíveis por alguns vocábulos irrisoriamente pronunciados. 
Fora menos exato, ou nimiamente crédulo Gonçalo Malafaia, 
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dizendo que o conde de Monção sabia falar francês, por ter estado 
em França. O conde era refratário aos idiomas, e com o seu, 
propriamente, andava tão desavindo, que os fidalgos de Lisboa não 
o entendiam melhor que os de Paris. A vizinhança de Galiza, que 
defronta com Monção, introduzira na linguagem familiar do conde 
muitos termos espúrios, cuja versão fiel só os aguadeiros de Lisboa 
podiam fazê-la competentemente. Galhofavam dele muito na corte 
as damas e os moços intolerantes. A mim me quer parecer que a 
pecha de agalegados, que os de Lisboa gratuitamente nos põem, 
data das visitas do conde àquela cultivíssima terra, que tem lá 
também os seus dizeres ridículos, mas no proferi-los vai tanta graça 
e tal afetação que não há aí coisa que mais diga! 

Saía o conde de Coimbra em direitura ao Porto, quando ouviu tropel 
de cavalos que o seguiam. Olhou, e viu um cavalheiro com insígnias 
militares, acompanhado de seu lacaio. Ao perpassar por ele o 
açodado cavaleiro, perguntou-lhe o conde: 

 — Vai para o Porto? 

 — Sim, senhor. 

 — Então podemos ir de camaradas. 

 — Com o maior prazer, se o cavalheiro esporear o seu belo alazão. 

 — Se não é mais do que isso, aí vamos — disse o conde, atirando o 
acicate aos ilhais do cavalo. 

Filipe Osório riu-se daquele verbo — vamos, se é que Filipe Osório 
podia rir. 

Praticaram largamente naquele dia de jornada, sobre diversos 
assuntos. As damas tiveram grande parte, como de direito deviam 
ter, nas palestras dos cavaleiros. Dizia o conde que as francesas 
tinham grande pancada na mola, e as inglesas costumavam cheirar 
os homens de longe, antes de lhes apertarem a mão. O tenente de 
cavalaria aventou logo que falava com um inepto, e cavou 
solicitamente na matéria em que ele mais necedades dizia. Se 
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alguma vez o conde revelou intervalo lúcido de sensatez, foi quando 
disse que as senhoras do Porto eram muito formosas. Mencionou as 
que conhecia, e ajuntou que ia hospedar-se em casa de uma, cujo 
retrato possuía em marfim, e que era a mais linda mulher que seus 
olhos enxergaram na Europa. Prosseguiu no mesmo teor esperando 
que o seu companheiro lhe perguntasse quem era a mulher mais 
linda da Europa; mas Filipe tão abstraído ia que nem a curiosidade o 
espertou. 

 — O meu nobre amigo, disse o conde arrebentando por dizer o 
nome da dama, talvez tenha ouvido falar na família dos Malafaias... 

 — Tenho... — disse Filipe, empertigando-se na sela, como se uma 
barra de ferro lhe batesse no peito. 

 — Tem? pois a menina de que lhe falo é desta família. 

 — Conheço um fidalgo chamado Gonçalo Malafaia. 

 — Sem tirar nem pôr. É o pai dela. 

 — pai dela!... Como veio às suas mãos o retrato de... 

Susteve-se Filipe tão bruscamente, que só o conde de Monção 
deixaria de notar as perturbadas perguntas de companheiro. 

 — O retrato dela mostrou-mo o pai, aqui há um ano, quando veio 
de Lisboa, onde a mandou pintar. De mais a mais, a menina foi lá 
ensinada num colégio, e fala o francês perfeitamente. 

Filipe, com quanto alvoroçado, estava longe de pressentir o desfecho 
de tais revelações, e prosseguia no inquirimento delas para se recriar 
falando de Maria, quando mais não fosse. 

 — Mas, — insistiu ele — com que fim o Sr. Gonçalo Malafaia 
mostrou ao meu amigo o retrato dessa menina? 

 — Isso são contos largos; mas lá vai a história. Em primeiro lugar, o 
senhor não me conhece? 

 — Não tenho a honra... 
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 — Eu sou o conde de Monção. 

Filipe, desta feita, devia de sentir duas barras de ferro, uma ao peito, 
e outra nas costas, porque ficou hirto e rijo sobre o selim. 

 — Nunca ouviu falar de mim? — tornou o conde, notando a 
nenhuma reverência com que o militar ouvira o seu nome. 

 — Ouvi, sim, senhor. 

 — Agora, se lhe não custa, diga-me o senhor quem é. 

 — Sou um oficial de patente; mas os meus apelidos são populares, e 
escuso de os dizer a vossa excelência como recomendação. 

 — Isso que tem? Se não é fidalgo ainda o pode ser, que dessa massa 
se fazem. Armas ou letras, diz lá o ditado dos velhos. De cá se vai a 
lá. Meus avós também foram da militança, e eu ainda conheci na 
minha casa três generais velhos como a Sé de Braga. 

 — Mas vamos à história, se lhe não custa — disse Filipe com 
simulado e afetuoso sorriso. 

 — Vamos à história... Vinha-lhe eu dizendo que sou conde; mas, a 
falar-lhe a verdade, com as viagens estraguei um pouquito a minha 
casa, porque lá por fora era umas mãos rotas. Aquelas francesas 
foram os meus pecados, meu caro senhor! Dei lá jantares a duquesas 
que era um pasmar! E olhe que em Paris um jantar, que faz pasmo, 
já há de ser de um tal tamanho!... Como lhe vinha contando, quando 
voltei a Portugal, e vi o empenho em que estava a minha casa, 
resolvi tomar estado com menina rica, ainda que me ficasse a perder 
de vista em fidalguia. Não pode ser tudo, meu amigo! Aquele 
maldito pombal deu-nos cresta às regalias, e fez com que o dinheiro 
se espalhasse por todas as mãos. No inferno esteja ele, e mais as suas 
leis!... Andava eu a cogitar nisto, quando o negócio me saiu mesmo 
ao pintar, ainda melhor do que eu queria! Botei as minhas vistas às 
ricas herdeiras da província, e soube que o melhor morgadio era o 
de Gonçalo Malafaia, por ter só uma filha. Fui até ao Porto, há três 
anos, assim como quem não quer a coisa, e fiz por me encontrar com 
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o Malafaia. Comecei a tirar nabos do púcaro, como o outro que diz, 
e deixei-me dizer que me não desconviria ligar à minha casa uma 
menina que fosse tão nobre e tão boa herdeira como a filha dele. 
Não arranjei bem o palavreado? 

 — Perfeitamente — disse Filipe ansioso pelo remate, como se o não 
tivesse adivinhado, desde que soube que falava com um conde, que 
tantas lágrimas custara a Maria Henriqueta: 

Continuou o conde: 

 — O Malafaia esteve a conversar muito tempo comigo, levou-me a 
casa, deu-me um bom jantar, e disse-me ao outro dia: — Deixemos 
completar a educação de minha filha, e depois falaremos. — 
Passados quase dois anos, recebi em Monção uma carta do Malafaia 
com o retrato da menina. Ó meu amigo! confesso-lhe que fiquei de 
boca aberta! Era a coisa mais perfeita que cobre a roda do sol! Sabe o 
senhor o que é apaixonar-se um homem, não atinar mais com a 
cabeça? Foi o que me aconteceu a mim! Vim logo ao Porto, e disse a 
meu futuro sogro! “Eu quero a sua filha, mesmo sem nada, se é 
possível!” Ele entrou a rir, e disse-me: “A minha filha, além da 
riqueza e da formosura, tem o melhor coração que Deus formou em 
peito de mulher.” Nunca me esqueceram estas palavras!... 

Andei com o negócio de afogadilho para que o casamento se fizesse 
logo: mas meteram-se umas desordens tamanhas entre ele e a 
mulher — que é o diabo de saias segundo ouço — de modo que 
foram para Lisboa um por cada vez, e por lá se deixaram estar até há 
pouco, que vieram para o Porto. Há de haver quinze dias que 
o Gonçalo me escreveu, dizendo-me que era chegado o tempo de eu 
ser apresentado à minha noiva, e efetuar-se o casamento. Ora aqui 
tem a história com todos os pontos e virgulas. Vou casar-me. 
Acabam-se as rapaziadas e as viagens; mas fico senhor de uma 
grande casa e da mulher mais bonita da Europa... Que diz o senhor 
a isto? 
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 — Digo que faz muito bem; mas se me dá licença — continuou 
Felipe com a mais destra e bem fingida serenidade — farei uma 
advertência. 

 — Diga lá sem cerimônia. 

 — Tem o senhor conde a certeza de ser amado pela Sra. D... Chama-
se ela? 

 — É Maria. 

 — Pela Sra. D. Maria? 

 — Se tenho certeza de ser amado? Eu sei cá! Ela ainda me não viu. 

 — Pois por isso mesmo. Que certeza tem vossa excelência de que 
ela o ame, vendo-o? 

 — O senhor está muito enganado comigo. Saiba que todas as 
mulheres gostam de mim. Ponto é que eu as meta à bulha! Diziam lá 
os meus caseiros, quando eu fazia em rapaz muitas travessuras, que 
eu tinha o besouro diabólico. Em França, onde eu estivesse, 
conhecia-se logo. Olhe que estive para me bater muitas vezes por 
causa de namoros muito sérios com as açafatas da corte. 

 — Tudo creio, porque reconheço em vossa excelência méritos para 
tudo; mas suponha por um momento que D. Maria o não ama? 

 — Por que não há de amar-me? Essa é fina! 

 — Suponha que ela ama outro homem? 

 — Se ama outro homem, faz de conta que nunca o viu. 

 — E vossa excelência também faz de conta que o não sabe. 

 — Está claro. 

 — E se ela der a esse homem a preferência para casar com ele? 
Queira desculpar esta pergunta. 

 — Diz o senhor que ela pode rejeitar-me para casar com outro? 
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 — É uma suposição... 

 — Ora deixe-se disso!... Nem o pai a deixava, nem eu era homem 
para essas brincadeiras. Ou eu ou ele. 

 — Iria vossa excelência disputar a vida ao sujeito que D. Maria 
amasse? 

 — Se ele fosse fidalgo ia; senão, mandava-o varrer do meu caminho 
pelos meus lacaios. 

Filipe, se outro fosse o interlocutor, tinha-se denunciado, quando 
soltou uma franca e estrídula risada. O conde, afeito a provocar o 
riso, entendeu que a sua ameaça afidalgada dos lacaios tivera muito 
chiste. E riu também, em prova de que sabia avaliar o quilate do seu 
espírito. 

Nunca mais o tenente de cavalaria pôde encarar no seu 
companheiro de jornada. Respondia-lhe sem fitá-lo; e de propósito 
se retardava ou adiantava para não emparelhar com ele. 

Pernoitaram em Albergaria. Cada qual recolheu ao seu quarto 
depois da ceia, durante a qual o conde esteve em férias de 
palavreado. Filipe chamou à meia-noite o seu lacaio, e mandou 
arrear os cavalos. Cavalgou, e partiu para o Porto, deixando o conde 
no seu primeiro sono, o sono da felicidade estúpida que lhe 
derramara nas pálpebras as suas narcóticas urnas, e lhe instilava, 
talvez, na alma as dulcíssimas visões de um noivo da mais formosa 
mulher da Europa. 

Quando, pois, as carruagens dos fidalgos subiam a encosta de Gaia, 
descia a trote Filipe Osório. De longe, conheceu que a primeira 
carruagem era de Malafaia, por ser das mais luxuosas que se 
ostentavam em Lisboa. Conheceu-lhe os criados da libré, tudo 
reconheceu, porque em tudo se atavam recordações de Maria 
Henriqueta. Desviou-se da estrada larga para uma travessa 
marginal, e deixou passar o préstito. Desimpedida a estrada, ganhou 
o Porto em poucos minutos, apeou, e subiu a procurar o palácio de 
Malafaia. Parou diante do portão indicado, e ousou entrá-lo, e 
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perguntar ao guarda, revestido de rica libré, se podia falar a uma 
mulher chamada Eugênia. 

Eugênia era a ama de Maria Henriqueta. Nenhuma dúvida lhe 
estorvou falar com a criada no seu próprio aposento, que distava 
muito das câmaras das senhoras. A ama fez apavoradas visagens de 
espanto; mas ouviu-o. Urgia ele, lançando-lhe dinheiro em ouro ao 
regaço, que Maria ali viesse. Da negativa passou Eugênia à hesitação 
e daí, movida pela angústia do moço — angústia com liga de ouro 
— foi disfarçadamente procurar a menina. 

E a menina entrou no quarto da ama, e a ama com ela. 

 

CAPÍTULO 3 

Maria Henriqueta ouvira a confidência sobressaltada de sua ama, e 
ficou como estúpida de alegria. Eugênia, temendo que D. Maria das 
Dores a encontrasse naquele estranho transporte, acelerou a ida, 
recomendando-lhe curta demora. 

À entrada do quarto, a menina, encarando em Filipe, soltou um 
grito, como se fosse inadvertida, e por surpresa, a aparição. O 
melhor recosto para um vágado era certamente o dos braços, que se 
abriram a recebê-la: mas o acidente foi instantâneo: o coração 
predominou o espasmo nervoso. 

Estava Eugênia, a um lado, contemplando com aguados olhos a 
cena patética; porém, o medo tinha-a tolhida. Apenas o prefacio de 
suspiros e lágrimas iria em meio, quando a ama acudiu pedindo que 
dissessem depressa o que tinham a dizer, antes que a senhora 
perguntasse pela menina. 

 — Não tenhas medo, disse Maria Henriqueta, que a mãe está 
dirigindo o arranjo dos aposentos do conde — E, voltando-se a 
Filipe, continuou: — Já podes imaginar quem é este infernal conde, 
que se espera... 
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Em breves termos contou o tenente as passagens que o leitor já teve 
a complacência de ouvir; mas eu contei-lhas a sorrir, e ele disse-as 
com tormenta desfeita de lágrimas a Maria Henriqueta. 

Respondeu ela, relatando a luta, que tivera com o pai, suavizada por 
ter captado em seu favor a mãe, cuja vontade era mais eficaz e 
prestante que a dele. 

Passaram a combinações de futuro, prevendo hipóteses 
desgraçadas, como violências de convento, maus tratos, divórcio de 
família, que tudo era de antever, arvoradas as bandeiras hostis na 
casa. 

Disse Maria que fiava muito de sua mãe, mas muito mais de si 
própria. 

“Se a perseguição for tal, que me não deixem respirar — disse a 
menina — em tal extremo, fujo para ti, e depois... Deus se 
compadeça de nós, e da grandeza do nosso amor. Iremos ajoelhar a 
um padre para que abençoe a nossa eterna união, e assim unidos, 
sem vergonha do mundo, arrostaremos com todos os reveses.” 

Filipe ouviu de joelhos esta celestial música dos lábios de Maria, e 
julgou-se superior a homem na felicidade que o embriagava. Para 
cumular o contentamento do coração da amada, contou-lhe que seu 
pai o protegia declaradamente com todo o dinheiro preciso para 
efetuar o seu casamento; e ajuntou que, sendo mister fugirem para o 
estrangeiro, em toda a parte encontrariam a abundância para que a 
sua ventura fosse perfeita. 

Maria Henriqueta deu insignificante valor a esta ninharia da 
abundância no estrangeiro. Amor, amor, é que ela anelava, como as 
aves do céu que avoejavam de horizonte a horizonte, e dobram as 
serras, e cortam a cúpula dos mares, sem cuidarem de pedir à terra 
ou às águas um poucochinho de alimento. 

Estas coisas, de si tão simples, ditas por amantes, embeberam duas 
rápidas horas, que pareceram anos à timorata Eugênia. Já D. Maria 
procurava a filha, quando Filipe Osório descia ao pátio, seguido da 
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ama, que lhe chamou sobrinho, ao despedir-se, na presença do 
guarda-portão. 

Reparou a mãe no rubor febril da menina, e inquietou-se na 
suposição de que ela adoecesse, por efeito do susto em que a deixara 
o pai. 

 — Maria Henriqueta — disse D. Maria das Dores — eu quero-te 
mais animada. Já te disse que à força não te casa teu pai. Conta 
comigo, e verás que tudo há de ir por onde deve ir. Com isto não te 
quero dizer que cases com o militar; mas, mal por mal, antes dele 
que de um marido detestado. 

Maria abraçou a mãe com tanta efusão de reconhecimento, que, para 
assim dizer, foi esta a primeira vez que Maria das Dores sentiu arfar 
o coração de sua filha, e tão estranha e doce lhe fora a sensação, que 
pôde nesse instante ajuizar da ternura maternal. 

Noite fechada, ouviu-se o estrépito das carruagens, passando sob o 
arco de Nossa Senhora de Vandoma. Maria tremeu e fugiu para o 
seu quarto, pedindo à mãe que a desculpasse de ir à sala por estar 
doente. 

 — Quero que vás à sala; — disse Maria das Dores — Escusam-se 
fingimentos, quando as contas estão lançadas, eu sou por ti com a 
minha vontade de ferro. 

Gonçalo Malafaia entrara carrancudo. Já ele presumia que o tenente 
de cavalos estivesse no Porto, ouvindo a relação que o pasmado 
conde fizera do militar, que o deixara a dormir em Albergaria 
despedindo-se em latim. Instou Malafaia em miúdas averiguações, 
às quais o conde respondera sinceramente, dizendo mesmo as 
dúvidas, que ele pusera, no tocante ao amor de Maria Henriqueta. 

Isto bastou à desconfiança e penetração de um pai precavido. 

O conde foi apresentado a D. Maria das Dores, e teve o infortúnio de 
acarear desde logo a mais formal das antipatias. A fidalga tinha ódio 
a homens ruivos e baixos: e o conde era baixo e ruivo. Não detestava 
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menos os pés grandes e o simonte; e o conde, sobre ter pés grandes, 
aspirava com desgraciosa pretensão o aroma do simonte de uma 
caixa de ouro com um relevo de cupido, a desfechar dardos, de 
dentro de uma moita de flores, sobre umas pastorinhas que teciam 
grinaldas de rosas. Foi a caixa muito admirada da numerosa turba 
dos convidados, e passou às mãos de D. Maria. 

 — Essa caixa, minha senhora — disse o conde — esteve já nas mãos 
mais lindas de França. Madame lá duchesse de Choiseul honrou-me 
muitas vezes tomando pitadas da minha caixa. 

— Quem? — disse D. Maria. 

 — A senhora duquesa de Choiseul. 

 — Tem as mãos muitos lindas? — replicou a fidalga. 

 — Lindíssimas, minha senhora. 

 — Mas o nariz, se toma tabaco, não pode ser muito lindo... Aqui 
tem a sua caixinha, com o seu Cupido e as suas pastorinhas, Sr. 
conde. É um traste muito bonito; mas o tabaco dá-lhe ares de um 
depósito de imundície com paredes de ouro. 

 — Que grosseria! — murmurou Gonçalo ao ouvido da senhora. 

D. Maria das Dores olhou de través o marido e disse: 

 — Temos história... 

Gonçalo, inimigo das histórias de sua mulher, voltou-lhe as costas, e 
prendeu a atenção às variadas conversações dos fidalgos. D. Maria 
pediu licença, saiu da sala, e foi ajudar a vestir a filha com o mais 
roçagante e pomposo vestido de veludo escarlate, que trouxera de 
Lisboa. 

 — Quero que te admirem! — dizia ela pregando-lhe as suas 
melhores joias, e estrelando-lhe o toucado de pedras, e coalhando-
lhe o seio de cintilantes colares. 
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Fez-se um silêncio de igreja em festa de paixão, quando Henriqueta 
assomou ao limiar da sala. Era da etiqueta que os cavalheiros se 
adiantassem, em meia-lua, a recebê-la ao centro do recinto; mas o 
espasmo colara aos tapetes os velhos e os novos fidalgos. O conde, a 
quem maior obrigação de cumprimento impunha o seu especial 
lugar entre todos, deu alguns passos, como quem rompe um 
minuete, e acurvou-se com o braço direito afastado do tronco e a 
mão esquerda sobre o coração, que lhe dava corcovos no peito. 
Maria baixou ao chão os olhos, inclinou-se um pouco, e esperou que 
seu pai a conduzisse aos coxins do canapé. A garbosidade com que 
ela sacudiu a cauda para sentar-se de golpe, fez que muitos velhos 
pusessem os olhos no céu e os mancebos relanceassem olhares 
rancorosos sobre o conde. Ofereceu Gonçalo ao hóspede a cadeira 
mais nobre das quatro que ladeavam o canapé, e o fidalgo, que 
tratara duquesas de mano a mano, viu-se em apertos de 
acanhamento, antes de sentar-se milagrosamente no rebordo, da 
cadeira baixa, em que a seda do calção, que vestira nos Carvalhos, 
parecia rebentar pelas costuras repuxadas. 

 — Tive dois dias de boa jornada, minha senhora, — disse o conde 
gaguejando. 

 — Sim? — respondeu Maria — muito estimo que não tivesse 
incômodo. 

 — E falei muito a respeito de vossa excelência com um 
companheiro de jornada... 

 — A meu respeito?... Agradecida ao Sr. conde por se lembrar de 
uma pessoa que não conhecia. 

 — Ora se conhecia! 

 — A mim? Pensei que nunca me vira... 

 — Mas vi o retrato que é o mesmo; só não é tão lindo. 

Ficou satisfeito de si: cuidou que nos salões de Versalhes nunca se 
dissera fineza mais acrisolada no bom gosto. 
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 — O meu retrato! — redarguiu Maria — Não cuidei que lhe fosse 
conhecido... 

 — Aqui o tenho sobre o coração em caixilho de ouro e pérolas. Foi 
seu excelentíssimo pai que mo deu, e não podia dar-me melhor coisa 
senão o objeto amado de que me deu a cópia. 

Outra fineza sutil que o pôs em admiração de si próprio! No 
semblante de Maria relampagueou um rubor de ira, que passou, 
deixando, como vestígio, uma visagem de tédio, que não mais se 
desfez nas três horas que durou seu suplício. 

Da sala passaram à casa da ceia. 

Maria das Dores que, por acinte, se assentara ao pé da filha, durante 
o colóquio da sala, ouviu o conde e condoeu-se entranhadamente 
dela, protestando resgatá-la da continuação do seu inferno naquela 
noite. Estavam os cavalheiros em pé ao redor da mesa, esperando 
que as senhoras viessem tomar lugar, quando D. Maria das Dores 
entrou, dizendo que sua filha, além de estar habituada a não cear, 
sentia um leve incômodo que a privava de vir à mesa, e fazia por 
isso os seus cumprimentos respeitosos ao Sr. conde e mais 
cavalheiros, recolhendo-se à sua câmara. 

Gonçalo reclinou a vista à esposa, como quem diz: 

 — Bem vos percebo, a ti e mais a ela... Quem diria? 

O conde de Monção não provou bocado. Vinham-lhe à garganta uns 
suspiros tão dos seios d'alma, que, reduzidos a verso 
hendecassílabo, dariam mais sonetos que os de Petrarca. Desvelava-
se em servi-lo Gonçalo Malafaia, e nem com a mais loura asa de 
perdiz lhe aguçou o apetite! Os brindes eram todos em honra dele, e 
ele agradecia umedecendo os lábios no rebordo do cálix, e 
suspirando como quem dá o que pode na muda eloquência do 
coração. 
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E Maria das Dores levava o lenço branco aos lábios para sorrir; e o 
padre capelão benzia-se da abstinência do conde, e benzia-se 
também mentalmente da gulodice de alguns comensais. 

Entrou o conde no seu aposento, e passou a noite em claro, em 
mudas exclamações ao retrato de Maria. Ergueu-se ao romper 
d'alva, e correu uma de suas janelas, que se abriam de face com o 
ridentíssimo panorama de Gaia, São Cristóvão e Candal, posto que o 
templo da Sé lhe cortasse um retalho das belezas. Estava ele de 
pouco encostado ao peitoril da janela, quando viu assomar na 
extrema da rua um sujeito de mui boa presença, e logo reconheceu 
nele o companheiro de meia jornada. Esperou que se avizinhasse 
para lhe falar; mas o tenente que, de longe o vira, cortou para a 
primeira travessa, contente de a ter topado na má conjuntura de ser 
conhecido. 

Visitou Gonçalo Malafaia o conde na antecâmara, e este, trocadas as 
saudações do estilo, disse: 

 — Ora, dou-lhe parte que vi o sujeito, que me deixou em 
Albergaria! 

 — Viu?! Está bem certo disso? Onde o viu? 

 — Vinha na direitura desta casa; mas meteu ali por outra rua, e não 
me deu tempo de perguntar-lhe por que diabo me deixou. Enquanto 
a mim o homem ia para o quartel! 

 — Aqui, atrás da Sé, não há quartéis... — disse Gonçalo com 
meditativa ansiedade. 

 — Em que está vossa excelência a cogitar? Parece que ficou assim a 
modo de pensativo! 

 — Não, Sr. conde. Eu tenho estes modos distraídos; mas nada 
significam. 

 — Vamos a falar — tornou o conde — a respeito do casamento. Pela 
minha parte, meu prezado amigo, está o negócio feito. Veja vossa 
excelência se quer que eu trate disso, para se abreviar, quanto antes. 
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Sua filha é uma deusa. Acredite que ela há de ser feliz a não poder 
ser mais. Hei de adorá-la toda a minha vida, e morrer por ela, sendo 
necessário. O grande caso é saber se ela gosta de mim; mas achei-a 
que me ouvia com muito agradáveis olhos, e que estava contente ao 
pé de mim. Depois lá me afligiu que ela não fosse à ceia! Olhe que 
tinha aqui na garganta um talo, Sr. Malafaia! Bem viu que estive 
sempre a pensar nela! 

Era sincero o conde. Por onde quer que andou, as mulheres que viu, 
e a quem deu horas de folgada farsa, nenhuma o impressionou. A 
sua primeira paixão era Maria Henriqueta, paixão que rompeu 
violenta e inopinada como as irrupções das crateras, como o corisco 
das calmas de agosto. Desde que a vira, perdeu a consciência de 
seus méritos, o que ele denominava o seu besouro diabólico para 
fascinar mulheres. O suspirar à ceia, e o velar no leito era a dúvida, a 
excruciante dúvida, único besouro infernal e roedor, que se 
apascenta em coração humano, semelhante ao ciúme na peçonha. 
Tinha trinta e cinco anos o conde de Monção, idade crítica, em que 
os frutos do amor ou vingam, ou apodrecem. Se vingam, a vida 
futura do homem está definida para sempre; se apodrecem, as 
partículas corrompidas giram no sangue, gangrenam o coração, 
segregam rios de lágrimas, e aí é então o morrerem afogadas todas 
as esperanças, e o caminhar do homem ao seu fim com o peso, o 
enormíssimo peso de um cadáver moral. E as compleições sem o 
sexto sentido do ideal, desmelindradas, rústicas, e avessas a toda a 
poesia, são por igual sujeitas à lei comum do amor, que levanta à 
glória, e engolfa nos tremedais do crime. Terrível é esta raia que 
nivela o talento com a estolidez! Parece que está na matéria a faísca 
universal, que pega os grandes incêndios: e os poetas — bem hajam 
eles! — tão aporfiados andam em nos persuadirem da 
espiritualidade do amor! Deus sabe o que é. O conde de Monção é 
que não sabia dizer ao certo que tenazes candentes lhe apertavam 
no seio os pulmões suspirosos e que unhas de abutre lhe 
arregaçaram as pálpebras veladoras! Então lhe acudiu à memória, 
para flagelá-lo, o diálogo com o militar; e vieram apreensões, e os 
retraços dos menores gestos do companheiro, e a significação 
misteriosa de palavras, então ouvidas desatentamente. Estas 
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combinações cresceram de ponto, quando viu no rosto de Gonçalo 
sinais de assustadora suspeita, com referência à aparição do militar. 
Recolhido em si, engrandeceu o vulto das desconfianças, e 
enterrando no seio o estilete das piores conjeturas achou lá o 
pensamento sanguinário de matar seu rival, fosse ele quem fosse. 

Quando os nossos rivais acham isto no peito, é prudente temê-los. 

 

CAPÍTULO 4 

Gonçalo disse a Maria das Dores: 

 — Tenho quase a certeza de que está no Porto o tal bigorrilhas de 
Mirandela. 

 — Deixá-lo estar. Cada qual pode estar onde quiser. 

 — Assim é; mas eu receio que ele viesse chamado por Maria 
Henriqueta. Acompanhou até meio caminho o conde, e já hoje 
esteve perto desta casa. 

 — Pode muito bem ser. E daí? que queres tu que se lhe faça? 

 — Quero que se realize com a maior brevidade o casamento de 
Maria com o conde. 

 — Pergunta-lho a ela, e vamos a isso. Casar é muito simples. Temos 
aqui o abade à porta, e a igreja defronte. 

 — Isso não é responder. Tu já sabes que Maria não quer o conde. 

 — Pois se o não quer, também eu não. Diz ao conde que trate de sua 
vida. 

 — Mas a minha palavra está dada. 

 — Deste o que não podias. Deixa-me a mim o encargo de responder 
pela tua palavra. Eu falarei com ele. 

 — É melhor que fales com tua filha, e a convenças. 
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 — Deus me livre disso... Eu é que estou convencida de que minha 
filha iria ser desgraçadíssima com o conde, a mais embirrenta 
criatura que eu tenho visto! Como descobriste tu aquele palerma? 
Tens dedo, realmente! Faz vontade de lhe oferecer a cabeça de um 
macho para enfeitar a coroa de conde!... Coisa assim!... E, sobretudo, 
ruivo, pés grandes, anão dos assobios, e tabaqueiro! Deus me 
defenda de tal genro! 

 — Tenho entendido... — disse Gonçalo com resinada amargura — 
Estragaste-me Maria Henriqueta! 

 — Estraguei-ta?... Estragado tens tu o juízo!... Eu logo vi que os 
frades e as freirinhas te davam cabo da razão! Se fosses rapaz, e 
visses um homem da laia do conde, escarneciá-lo; como estás a 
envelhecer, entendes que está ali um marido pintado para a tua 
filha!... Deixa a menina, deixa-a viver, não lhe tolhas o seu futuro 
com os teus cálculos de a engrandeceres! Dá-lhe alegria, não lhe dês 
títulos... Numa palavra, diz tu, ou deixa-me dizer ao homem que 
Maria Henriqueta não o ama. 

 — Diz muito embora; mas fica sabendo que há de entrar num 
convento tua filha. 

 — Pois sim; o que tu quiseres, que ela tudo aceita menos 
semelhante marido. Irá para um convento, e pode ser que eu vá com 
ela. Vês-te assim livre de ambas: e depois vai para as grades 
entreter-te com as delambidas santinhas, que nós havemos de 
louvar a Deus o favor de uma cela onde não chegam figurões da laia 
do teu conde. 

E terminou, por esta vez, o terníssimo colóquio. 

Maria Henriqueta faltou ao almoço, e foi desculpada por sua mãe, 
sendo por falta de saúde que faltava. O conde, industriado pelo 
coração, que é um grande mestre de cerimônias, pediu a Gonçalo 
Malafaia licença para mandar saber diretamente da menina, pela 
criada grave dela. Tomou o comprimento D. Maria das Dores, e 
voltou, em nome de sua filha, muito penhorada das atenções do 
ilustre hóspede. Tinham que ver e de que rir estas etiquetas 
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pausadas, pautadas e mesuradas como um ritual de ofício de 
defuntos. 

Enquanto D. Maria das Dores, depois do almoço, ficou à mesa 
conversando com o conde, Gonçalo aproveitou o azo de entrar ao 
quarto da filha, que por um cabelo não foi surpreendida a escrever a 
oitava página de uma carta a Filipe Osório. Compusera-se o pai de 
boa sombra, e propósito de melhores palavras. Simulou acreditar 
nas queixas que a privaram de ir à mesa, e daí derivou a mostrar 
que as inquietações do espírito eram muito nas moléstias do corpo. 
Fez o elogio da paz, e da voluntária deixação das veleidades do 
ânimo as quais vinham a ser liberalmente compensadas com os 
doces cuidados domésticos, sob os olhos carinhosos de um marido, 
que, ao mesmo tempo, abrange a ternura de pai, e a profunda estima 
de irmão. Daqui saltou, pouco metódico, para os gabos entusiastas, 
que o bondoso conde lhe estivera fazendo da formosura dela. 
Deteve-se neste assunto, sem adivinhar a duplicante náusea com 
que a filha o estava ouvindo. Era lógico o repisar de novo na matéria 
odiosa do casamento. Vestiu com quantos enfeites soube de 
sentenças e moralidades as suas intenções. Realçou os brilhos de 
uma alta posição na sociedade, e de uma coroa de condessa. 
Matizou-lhe as delícias da corte, para onde o conde resolvia mudar 
sua residência, e assumir no paço as brilhantes ocupações de seu pai 
e avós, podendo sua esposa considerar-se desde logo primeira dama 
da rainha, afora a vantagem e glória de educar e elevar seus filhos à 
sombra de reais telhas. 

Ouviu Maria a estirada parlenda em silêncio, silêncio agro de 
represadas lágrimas, ânsias de lançar-se de joelhos aos pés do pai e 
abrir-lhe a alma, e deixar lá ver a imagem do homem, que para todo 
sempre a maniatara ao seu destino. 

 — Que respondes, Maria Henriqueta? Não conseguiu teu pai 
mover-te? Resistes aos rogos que te faz o teu bom e sempre 
extremoso amigo? 

Maria respirou em pranto, e exclamou quanto os soluços lhe 
permitiam: 



88 

 

 — Não posso, meu pai, não posso... Deus sabe que eu lhe tenho 
pedido desde ontem a morte!... 

 — Basta; — disse severamente o pai. Sabes o teu destino? Sabes que 
hás de entrar no mosteiro de Arouca? 

 — Entrarei, meu pai. 

 — E que hás de lá estar enquanto eu for vivo? 

 — Estou pronta, se é sua vontade que eu vá. 

 — Não é vontade: é violência que fazes ao meu coração. Pensas que 
eu poderia ver em redor de minha casa o homem de Mirandela? 
Cuidas que o rosto de um pai é insensível às ignomínias do coração 
de sua filha? Não coras de tal namoro; mas coro eu por ti, coram em 
ti meus avós, uma série de senhoras soberbas de seu nascimento, 
que casaram com iguais por não poderem elevar-se mais alto. Sei 
que está no Porto esse aventureiro. Toda a minha prudência será 
necessária para o não mandar chibatar pelos meus criados. Não o 
farei, porque eu arrisco muito no escândalo, arrisco a tua dignidade, 
que é a minha. 

E, baixando a voz, continuou com resguardo: 

 — Contas com a proteção de tua mãe? Estás bem aviada! Verás por 
que estradas ela te conduz à desgraça. Ia a aborrecer-te, com pejo o 
digo, e fugiste dela para o meu coração, que te aceitou. Agora foges 
de mim para ela. Deixa-te ir. Cavai ambas o abismo da minha vida e 
da tua felicidade. 

Saindo em direitura à sala do almoço, onde a fidalga ficara 
conversando com o hóspede, parou Gonçalo para ouvir o que 
diziam, temendo que sua mulher estivesse aniquilando as 
esperanças do noivo. Desconfiou com acerto. Eis aqui a parte do 
diálogo que ele ouviu: 

 — São coisas muito melindrosas, Sr. conde — Dizia D. Maria das 
Dores respondendo ao titular. — O amor não vem depois, se não 
tem já vindo antes do casamento. Está vossa excelência enganado 
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pela inexperiência. Os experimentados é que sabem o que é casar na 
esperança de alcançarem do tempo o milagre, que não fez o coração. 
Tão infeliz seria vossa excelência como a minha filha. O desagrado 
de uma situação contra vontade, é que faz as impaciências do gênio, 
as irritações que são o fel de quem o dá aos outros. Meu marido 
casou violentado comigo; e eu fui violentada a casar com ele. O 
resultado poderia ele dizer-lho, Sr. conde, se não houvessem uns 
certos infortúnios, que os maridos se pejam de confessar, ao mesmo 
tempo que se mostram de todo despreocupados de outros 
infortúnios, que são as verdadeiras vergonhas. Se sou infeliz porque 
fui casada à força, ou por obediência, que culpa tenho eu de o ser? 
Por que não hei de eu dizer bem alto que o sou, a fim de ser 
exemplo aos pais, e torná-los brandos, se as filhas, neste ponto do 
casamento, lhes não obedecerem cegamente? A desgraça há de ser 
útil a alguém, penso eu, Sr. conde; e por isso bom é que a minha 
desgraça seja útil a minha filha, e a vossa excelência. Renuncie à 
ideia de casar com Maria Henriqueta. O conde de Monção há de 
achar uma digna mulher onde a desejar, formosa, rica, e nobilíssima. 

Esteve o conde pensativo alguns segundos, e respondeu 
desempenadamente: 

 — Não pode ser. 

 — Não pode ser o quê?! — redarguiu D. Maria, com a fronte 
avincada. 

 — Hei de casar com a menina, porque a vontade do Sr. Gonçalo 
Malafaia é que ela case comigo. 

Era muito afrontosa para Maria das Dores esta brutal saída. 
Levantou-se ela de um salto e exclamou: 

 — Não casará, Sr. conde, porque é vontade minha que Maria 
Henriqueta faça a sua vontade. 

 — Vossa excelência tem um gênio dos meus pecados! — atalhou o 
conde com um comedimento que, em outro individuo, parecera 
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zombaria. — Ora queira sentar-se, minha senhora... Isto não vai a 
ralhar. 

 — Sr. conde, eu tenho ordens a dar no governo da minha casa. Vou 
mandar-lhe meu marido, e peço desculpa. 

Gonçalo estava como a querer esconder-se de si próprio, no escuro 
de um corredor, onde as palavras sonoras da prima lhe iam apertar 
a alma. O homem tinha pejo de mostrar-se ao conde, e repugnância 
em confirmar o que sua prima tinha asseverado. Era, porém, 
improrrogável a demora, desde que o hóspede ficou sozinho, 
sentado à mesa, a contar os palitos de rama, que crivavam um javali 
de prata, imagem do coração dele, na analogia dos espinhos, e 
talvez na brava natureza da alimária. 

Entrou Gonçalo com aspecto de réu, se não era antes o exterior de 
grande amargura. 

 — Pelo que vejo — disse o conde — sua senhora opõe-se ao 
casamento! Vossa excelência fez mal em mo propor antes de saber, 
se era vontade... 

 — Minha prima — respondeu urbanamente o fidalgo — 
verdadeiramente não se opõe; é que sentiu, melhor que eu, a 
indisposição de Maria Henriqueta para o casamento, e... 

 — Então é a menina que me rejeita? 

 — Não o rejeita, Sr. conde; recusa casar por enquanto. 

 — E vossa excelência porque mo não disse há mais tempo?! Eu fui 
chamado para isso; e só agora é que sua filha acha cedo para casar?! 
Entre homens da nossa qualidade, estas coisas tratam-se mais 
pontualmente. 

 — Recebo com humildade as censuras, que vossa excelência me fez 
— tornou Gonçalo, ferido nos seus brios; mas sofrendo a ofensa, em 
castigo da leveza com que decidira do destino da filha — Pensei que 
Maria Henriqueta via o mundo pelos meus olhos e sentia pelo meu 
coração. Enganou-me o amor de pai, e o desejo de lhe dar esposo 
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superior aos seus merecimentos dela. Minha filha vai entrar num 
mosteiro; é a satisfação que eu posso unicamente dar a vossa 
excelência. 

 — Deixe-se disso! — atalhou o conde — Nada de mosteiros! Se a 
dúvida do casamento está na vontade da menina, deixe-a ao tempo, 
que ela mudará de ideias a meu respeito. Ponto é que fale com ela, e 
lhe vá ganhando o coração pouco e pouco. Pois se a menina só me 
viu uma vez, ontem à noite, como há de ela já gostar de mim?! 
Deixe-me conversar com sua filha mais algumas vezes, Sr. Malafaia, 
e o resto cá fica por minha conta. 

 — Da melhor vontade, Sr. conde. Agora mesmo eu dou ordem a 
minha filha para ir à sala. Queira vossa excelência vir lá esperá-la. 

Quando Gonçalo voltava de acompanhar o conde à sala, saiu-lhe a 
esposa ao encontro, e disse-lhe: 

 — És tolo, meu querido primo! Desconheço o teu antigo 
entendimento e desembaraço! 

 — Que queres dizer nisso? 

 — Quero dizer que reduzes tua filha a achar-se a si mesma ridícula! 
Que vai ela a fazer à sala? Que tem ela que dizer a esse homem, que 
eu não lhe dissesse já? 

 — Que o despersuada ela mesma. 

 — Se ela o não persuadiu de coisa nenhuma, com que razão a forças 
a ir despersuadi-lo? Tu desces da tua posição, e obrigas a descer tua 
filha!... 

Gonçalo sacudia vertiginosamente os braços, de enraivecido contra 
si próprio, e de angustiado na cinta de ferro, que lhe tolhia todos os 
expedientes. 

Maria das Dores condoeu-se do marido, e ajuntou: 
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 — Maria irá à sala, se assim o queres; mas hei de eu ordenar-lhe que 
vá, e tu hás de confirmar o que ela disser com o teu silêncio. Desta 
irrisória situação só a franqueza nos pode salvar depressa. 

Anuiu Gonçalo, indo para o seu quarto, e fechando-se para poder 
chorar sem testemunhas. 

Foi Maria das Dores ao quarto da filha, onde se deteve alguns 
minutos. O conde acabava de encanelar os bofes do peitilho ao 
alteroso espelho do tremó dourado, quando Maria Henriqueta 
entrou de rosto alto e o afogueamento de uma cólera expansiva no 
rosto. 

Sentou-se, e esperou que falasse o conde. 

 — Está melhor, minha querida senhora? — disse ele titubeando. 

 — Estou boa, Sr. conde, e vossa excelência parece-me 
excelentemente saudável. 

 — Não dormi cinco minutos, com o cuidado que me deu o seu 
incômodo de ontem à noite. 

 — Mal empregado cuidado!... mas muito mais por isso lhe agradeço 
a prova de estima. 

 — E de amor apaixonado, minha senhora. 

 — Esse sentimento é que eu de todo desmereço, por que não lho 
posso retribuir. Devo dizer a vossa excelência que vou entrar num 
mosteiro, em satisfação à vontade de meu pai. É aprazível para mim 
satisfazê-lo de um modo, quando me é de todo impossível satisfazê-
lo por outro. Meu pai deve merecer a benevolência do Sr. conde 
pelos esforços que empregou em convencer-me a ser esposa de 
vossa excelência. Resisti, por que não posso. A dignidade de meu 
pai está salva; e eu salva me considero da responsabilidade de fazer 
desgraçado o Sr. conde, por condescendência com a vontade de meu 
pai. 

 — Aí há outra coisa, minha senhora... — atalhou o fidalgo. 
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 — Que pode haver? 

 — Vossa excelência ama outro homem. 

 — Amo. 

 — Ah!... diga-me isso... Provavelmente é mais rico e mais fidalgo 
que eu? 

 — É um homem. Que lucra vossa excelência em saber-lhe 
as qualidades, que o meu coração não discute? É um homem, que eu 
amo, há cinco anos, e que amarei até à morte. 

 — Isso há de passar com a reflexão, minha senhora. Pode ser que 
ele não seja tão digno de vossa excelência como eu, nem a ame com 
tanto fogo. 

 — Será minha a infelicidade; basta-me, porém, ser amada como 
sou. 

 — Pois eu queria ter o gosto de conhecer o meu ditoso rival... 

 — Com que fim? 

 — Queria ver-lhe a cara... Desconfio que ele seja um militar que... 

 — Que o acompanhou algumas léguas? É esse decerto. 

 — Está bom; fico ciente... Escolheu bem, a senhora, não tem 
dúvida... É um homem sem nascimento, um militar de fortuna pelos 
modos... 

 — É um militar que começou por onde começam os generais mais 
nobres. Quando eu o conheci e amei era cadete; e os cadetes têm 
nascimento; não o podem ser sem justificarem a nobreza de quatro 
avós. E demais, Sr. conde, são coisas escusadas estas. Eu retiro-me 
agradecida ao sentimento que lhe causou a minha pouca valia, e 
desejo que vossa excelência encontre noutra esposa a fortuna que eu 
decerto não posso dar-lhe. 
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Levantou-se, fez uma mesura de espavento, como era estilo, e saiu 
majestosa, afastando a cauda com garbosa arrogância, cujas 
tradições ainda se vislumbram nas grandes trágicas sobre o tablado, 
em que a vida, e a mulher, e os ademanes se conservam nos 
sublimes moldes dos antigos tempos. 

Vai agora o mundo tão deslavado e peco, a dignidade senhoril está 
pautada por esquadria tão arrasada, que, em caso idêntico, a menina 
mandada a uma sala entender-se com um conde acerca da 
impossibilidade de ser dele, ou não ia lá, ou era necessário ir lá 
buscá-la desmaiada num insulto flatulento. 

 

CAPÍTULO 5 

Nessa mesma hora, o conde de Monção, digno de si e de seus 
avoengos, mandou fechar as malas, e carregar a bagagem; vestiu-se 
apressadamente de jornada e saiu da câmara à sala para despedir-se 
de Gonçalo Malafaia, e das duas senhoras. Soube o fidalgo, ainda 
encerrado no quarto, os aprestos de partida do hóspede, e nem 
ânimo teve de lhos estorvar: tamanha era sua vergonha que já o 
consolava a saída do conde, vexado por ele. Tanto, porém, crescia o 
sentimento do seu despundonor, quanto, aumentava o da aversão à 
mãe e à filha. 

Chamado segunda vez, foi Gonçalo receber as despedidas do 
hóspede de vinte e quatro horas incompletas. Já encontrou na sala a 
prima, com prazenteiro sorriso, e a filha de tranquila aparência, 
recebendo os agradecimentos do infeliz fidalgo, que movia mais à 
piedade que à irrisão. 

À piedade!... Quereria o conde, porventura, a piedade de alguém? 
Os amores desditosos só acareiam dó para as vítimas resinadas. 
Umas há que de antemão se desoprimem em traças de vingança, e 
essas mais são para incutir malquerença que pena. 
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O adeus de Gonçalo Malafaia foi um aperto de mão convulso. O 
conde, para mostrar-lhe inteligência de muda expressão, disse com 
sombra de riso: 

 — Não tem dúvida, Sr. Malafaia... O mundo dá suas voltas; 
veremos onde isto para!... 

Teria o repudiado noivo caminhado uma légua na direção do seu 
solar no Alto-Minho, quando o coração lhe transmitiu ao pulso 
esquerdo raivoso ímpeto de sustar as rédeas, e revirar a cabeça do 
cavalo para o Porto. Os dois mochilas deram praça ao galope 
desapoderado do ginete, e seguiram, notando mais uma das 
extravagâncias do amo. 

Foi o conde apear numa estalagem, e dali avisou um fidalgo, seu 
primo, que lhe preparasse aposentadoria em sua casa. Este sucesso, 
na pequena roda dos fidalgos do pequeno Porto de então, fez 
grande ruído, e chegou aos ouvidos de Malafaia como se por eles 
entrasse um dardo a feri-lo em seu pundonor. Inesgotável cálix o do 
atormentado fidalgo! Nem esposa, nem filha, nem a sociedade! 
Todos e tudo conjurado a levá-lo ao apuro da desesperação! 

Ao outro dia, contavam umas às outras as famílias nobres que os 
Malafaias tinham vexado o conde de Monção, despedindo-o na 
antevéspera do seu projetado e decidido casamento com Maria 
Henriqueta. Vingou a geral opinião de que o conde fora 
indignamente ultrajado, e Gonçalo um baixo ofensor para tão alto 
personagem. Ninguém inquiria, nem queria saber se Maria 
Henriqueta rejeitara o marido. Era pormenor, que humilhava e 
desautorava os pais diante de suas filhas, uma semelhante causa. 
Buscaram-se, inventaram-se outras, todas falsas, e em menoscabo de 
Gonçalo e de D. Maria das Dores. 

Resolveu o fidalgo sair do Porto com sua família a residir 
temporariamente em uma quinta do Douro, e de lá enviar a filha ao 
convento de Arouca. 

Empeceu Maria das Dores o plano, contradizendo-o com a precisão 
de mostrar aos seus detratores que ali estavam a pé quedo 
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recebendo os tiros da calúnia; ajuntava ela que o mundo, vendo-os 
fugir, diria que eles tinham ido esconder a sua indignidade na 
província. E rematou deste teor: 

 — Se te julgas bem condenado pela opinião dos nossos amigos e 

parentes, vai tu para o Douro. Eu e Maria Henriqueta não damos o 
campo à inveja difamadora. Ficaremos; e quando eles se calarem, 
iremos para onde quiseres. Enquanto à ida de tua filha para Arouca, 
esse é o desejo dela; mas é preciso que penses se a honra de Maria 
Henriqueta será mordida na sombra por estes rafeiros e rafeiras, 
dando tu a isso ocasião, com encerrá-la por castigo num convento. 
Castigá-la, por quê? perguntará o mundo; e, se tu disseres que a 
encarceras por rejeitar a mão do conde, o mundo fará os seus 
comentários de modo que o tal desdouro caía sobre ela como sobre 
ti. Pensa, Gonçalo, e não precipites uma resolução, em que temos 
muito a perder; e a ganhar não sei o quê. Um convento é uma casa 
com umas portas muito grossas; mas as portas abrem-se de par em 
par quando as pessoas, que não fizeram votos de lá estar, querem 
sair. 

A força moral de Gonçalo estava exaurida. O homem, desvirtuado 
ante si mesmo, deixava-se já ir no pendor da fatalidade. Não 
contrariou a mulher: não quis mesmo ser ouvido em nada; proibiu 
até que ao seu quarto entrasse o som dos boatos afrontosos, que 
avultava de dia para dia. 

O conde de Monção não voltara ao Porto para desonrar Gonçalo 
nem assoalhar o seu desdouro. 

Procurou de saber em que quartel ou casa encontraria um tenente de 
cavalos, vindo de Lisboa três dias antes. As pessoas, empenhadas 
nesta averiguação, disseram-lhe que, no troço de cavalaria 6, 
destacado no Porto, entrara um tenente transferido de Lisboa, moço 
nobre de Trás-os-Montes. Deram-lhe o nome, a residência e as 
miudezas desnecessárias. 

Filipe Osório descia as escadas do seu quartel, e viu o conde em 
atitude de entrar no pátio. 
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 — O Sr. conde! — disse Filipe com amigo sorriso. 

 — É verdade, meu caro Sr. tenente; sou eu mesmo em pessoa que 
venho contar-lhe o resto da história, se é que a não sabe. 

Peço ao leitor que marque à margem do livro, com uma cruz, este 
dizer do conde, porque não acha outro, que valha a nota. 

 — O resto da história?!... Refere-se vossa excelência àquele 
casamento, que fez favor de me contar há dias? 

 — Pois então! 

 — Ah! agradeço extremamente a confidência. Queira subir. 

 — Não subo. 

 — Como lhe aprouver, meu caro Sr. conde de Monção. Não teimo, 
porque a minha casa é uma barraca de campanha, e tenho cadeira e 
meia como ornato. Se o não molesta a minha companhia, vamos 
andando e conversando até ao quartel, que tenho obrigações a 
cumprir. 

O conde encarou-o com arremesso e disse: 

 — O senhor está certo de eu lhe dizer, quando o senhor me falou 
num amante da filha de Gonçalo Malafaia, que ou eu ou ele? 

 — Lembra-me disso, nem era possível esquecer-me coisa de tanto 
porte, dita por vossa excelência. 

 — Não esteja a brincar comigo, Sr. tenente! Parece-me que zomba! 

 — Eu!... O Sr. conde é esquisito! Zombar eu de coisa que não 
merece a zombaria! 

 — O senhor é o homem que D. Maria Henriqueta ama. Não o 
negue, que, mo disse ela. 

 — Mesmo sem lho ela dizer, eu não o negaria. Adiante. 

 — Adiante o que? 
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 — Vamos ao fim da história, que eu tenho urgência do tempo. 

A história acabou-se. Agora venho dizer-lhe que não será minha 
nem sua Maria Henriqueta. Juro-lho pelo meu sangue e pelo meu 
nome. Um de nós há de morrer. 

 — E o que viver pode casar com ela, não é assim? Eu cuidei que 
vossa excelência tratava de a matar a ela, o que seria muito mais feio 
e triste. Enquanto a mim, Sr. conde, posto que me sinta um pouco 
amante da vida, se for sua vontade arriscá-la-ei contra a sua espada, 
por lhe dar gosto. Vossa excelência já fez favor de me dizer que teve 
em França muitos duelos, e eu sinceramente lhe digo que não tive 
ainda nenhum. Todas as vantagens são do meu contendor. Estou às 
ordens, depois de cumpridas as do meu regimento. Está satisfeito? 

 — Os seus foros? 

 — Os meus foros de fidalgo, pergunta? 

 — Sim. 

 — Quer vossa excelência saber se me há de matar como fidalgo ou 
como peão? 

 — Não me meço com peões. 

 — Isso agora é uma impertinência, Sr. conde! Aflige-me esse seu 
zelo de gentil-homem, e por lhe conhecer a boa vontade que me tem, 
usarei a imodéstia de lhe dizer que vossa excelência sabe quem eu 
sou, nem eu creio que denegue fé à dama, que lhe disse meu 
nascimento e educação. Agora é minha vez de lhe perguntar pelos 
seus foros, Sr. conde de Monção. 

 — Os meus... foros? pergunta-me o senhor a mim... 

 — Pelos seus foros de honra, os foros da sua dignidade, os foros da 
sua vergonha. Pergunto a um homem vil com que direito me vem 
pedir contas a mim do desprezo com que foi recebido por Maria 
Henriqueta. Pergunto ao desprezível conde de Monção, se é mais 
estúpido que abjeto, vindo provocar a duelo um homem, que mal 
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conhece, por que me vê entre si e uma senhora, que lhe repele a 
filáucia e as grosseiras tentativas de a fazer perjura. A tal 
provocador é natural que eu pergunte pelos seus foros de honra, de 
dignidade, e de vergonha. Se me ele responder com o espadim, hei 
de sacudir-lho das mãos e desonrar-lho debaixo dos pés. Sr. conde, 
um miserável da sua qualidade não pede contas a homens de bem; 
mata-se, e vai dá-las a Deus, quando a ignomínia do mundo lhe 
pesa no vácuo da cabeça. Agora, meu fidalgo, deixe-me ir trabalhar 
no meu cargo, porque eu sirvo o rei, sirvo a pátria, e poderei dar 
amanhã o sangue por ela, enquanto vossa excelência, cevando na 
inércia os seus estúpidos orgulhos, quer desenfadar-se brincando 
com o crédito e com o sossego de uma senhora, que eu preso como 
irmã, e vossa excelência deseja como mulher, para desempenhar a 
sua casa destruída em dissipações. Nem este supremo desaire lhe 
falta! Até à vista! 

O conde de Monção estava pertencendo ao domínio da farsa. Olhos 
arregalados e queixo pendido é a máxima expressão do espanto. No 
conde era pavor a ridiculíssima compostura ou descompostura de 
feições. A cada palavra da crescente apóstrofe, os brios de duelista 
europeu derretiam-se em frigido sangue que lhe arrepiava as 
artérias. Tinha razão o homem, que os olhos de Filipe Osório 
afuzilavam raios, e os lábios tremiam em crispações, que pareciam 
áscuas de lume. O conde ignorava que as ideias se pudessem 
expressar daquele modo, em boca de um simples tenente. Ante si 
nunca ele vira um inimigo, jogando contra ele as armas do escárnio, 
e amostrando ao mesmo tempo outras, capazes de servirem à 
ferocidade. “Isto é um assassino!” dizia no foro da sua consciência o 
conde para coonestar a cobardia do silêncio. Cobardia não é o termo 
próprio. Cobardes são aqueles que soçobram na defesa de sua 
justiça. Outros, que atacam direitos de outrem, e fogem aos 
agredidos, que lhes fazem rosto, esses são apenas infames na 
agressão; e, quando fogem, prestam involuntária homenagem à 
justiça. Pode-se jurar que o conde de Monção não meditava nestas 
distinções, ao retirar-se do local em que o deixara petrificado Filipe 
Osório. Circunvagou os olhos, como a certificar-se de que ninguém 
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presenciara o insulto, e foi seu caminho murmurando por entre os 
dentes cerrados: 

 — Tu mas pagarás, ou eu não seja quem sou! 

 

CAPÍTULO 6 

Correspondiam-se, diariamente Maria Henriqueta e Filipe. Bafejava-
os a fortuna na pessoa de Eugênia, que a certa hora da noite dava e 
recebia as cartas pelo muro do jardim. Eram felizes porque amavam, 
esperavam, e confiavam nos milagres da sua constância. 

O pai de Filipe era pessoa de grandes relações com a fidalguia 
transmontana. Os mais superciliosos cavalheiros prezavam-se de o 
chamarem primo. Todos se lhe prestavam a cooperar para persuadir 
a Gonçalo Malafaia o acerto do casamento com um moço tão bem 
prosperado em sua carreira militar, e de nascimento assaz ilustre 
para emparelhar, sem desaire, com os mais qualificados no reino. 

A fidalguia empenhada acertou de chamar a si os parentes de D. 
Maria das Dores, que eram também os de Gonçalo; mas 
preponderavam nela mais. Confluíram à mãe de Henriqueta cartas 
de muitas senhoras suas amigas da mocidade, e das suas mais 
íntimas no mosteiro de Arouca. Uma açafata de D. Carlota Joaquina 
escreveu-lhe em nome de sua ama. É onde podia chegar a influência 
do fidalgo de Mirandela, mais por amor do filho que da riqueza da 
noiva. 

Maria das Dores inclinou-se a favor de Filipe, e mostrou ao marido a 
petição da açafata. Gonçalo Malafaia, quando tal viu, sofreu um 
acesso de vertigem furiosa, e rasgou a carta entre os dentes. D. 
Maria teve medo dos arremessos do marido, e deixou-o bravejar e 
urrar contra a conjuração dos seus matadores. 

Maria Henriqueta, amorável com seu pai por que tinha a trasbordar 
o amor do peito, afrontou-se com o medo, e foi suplicante aquietar-
lhe os ímpetos. O velho repeliu-a com arrebatada virulência. 
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Velho lhe chamei eu pela primeira vez: estava-o deveras; sem um 
cabelo negro, e não tinha ainda quarenta e oito anos! Fibra no rosto 
uma só não tinha lisa do arar do fogo interior. Abaixo do rebordo 
das órbitas parece que o absinto das lágrimas lhe calcinara a pele. 
Inclinava-se já para o chão, como a pedir à terra que o acolhesse e 
escondesse do seu mau anjo! Nas horas de solidão, poderiam ouvi-
lo exclamar muitas vezes: “Ó Beatriz de Noronha! tira-me este cálix 
dos lábios, ou verte-mo de uma vez no coração, para que eu morra 
de uma só agonia!” 

Que flagelo de vida no seio da riqueza! que inferno naquele palácio, 
arreado de sedas, de librés, de equipagens, de tudo que morde a 
inveja, e conjura a pobreza contra a caprichosa partilha de Deus! 

Ergueu-se um dia Gonçalo Malafaia, ao cabo de uma noite infinita 
de cálculos dilacerantes. Alumiava-lhe o rosto o clarão sinistro da 
demência. Viram-no esposa e filha, e gelaram de medo. Era a horas 
de almoço, ao qual desde muito o fidalgo não assistia. Entrou 
inesperado, cruzou os braços, e exclamou com enérgica veemência: 

 — É amanhã! 

 — Amanhã o quê, primo Gonçalo? 

 — Que a má filha há de entrar no convento de Arouca, senão hei de 
dar-te um punhal para que mo enterres no peito. 

 — Irei, meu pai, irei hoje mesmo, se vossa excelência o determina. 

 — É amanhã — bradou ele. — Eu morrerei depois de amanhã. 
Quando eu estiver sobre terra, sai do convento, cospe na minha cara, 
e levanta-te com a herança da casa de teus avós e com a minha 
maldição. 

Maria Henriqueta encostou o peito ao bordo da mesa, e cobriu o 
rosto com as mãos. Chorava; e o pai sentiu-se mais desoprimido 
com as lágrimas da filha. Deu alguns passos até defrontar com ela, e 
disse: 
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 — Essas são as menos amargas que tu choras. Outras virão... tenho 
aqui na alma o presságio de outras, que hás de verter sobre o 
cadáver do homem que me aponta ao peito o ferro, com o braço 
guiado pela mão de minha mulher. 

 — Penso que enlouqueceste, primo! — disse Maria das Dores. 

 — Emudece, serpente! — exclamou em fúria o transfigurado velho. 
— Enroscaste-te à minha mocidade, mataste aquela criatura divina, 
mataste a minha alegria, empeçonhaste o coração de tua filha, e 
estás agora minando-me a sepultura para esconderes de ti este 
fantasma de remorsos!... 

A síncope, em que desfechou a desarrazoada apóstrofe, delatava 
que os receios da loucura não eram de todo pânicos. Naquelas 
acusações era manifesta a injustiça. 

Bem viram que Maria das Dores foi de todo alheia às desventuras de 
Beatriz de Noronha, sobre ser obrigada a aceitar o marido, proposto 
desde a sua infância. O leitor pode negar sua simpatia ao caráter de 
Maria das Dores; mas, se a punir com o seu ódio, é injusto. Pender, 
em bem da filha, contra a imposição do casamento, é virtude para 
muitos louvores. Se o fez por ânimo contraditório, feliz culpa a sua; 
se por experiência de sua desgraça, abençoada defesa da pobre 
menina, e abençoada sempre, embora estes infelizes todos se 
venham a abismar guiados por suas estrelas funestas. 

 — Vai para o convento, Maria — disse a fidalga à filha. — Fia de 
mim que pouco tempo lá estarás. Eu hei de vencer teu pai, com 
habilidade e paciência. Vou fazer, por teu amor, o sacrifício da 
humildade. Mas agora é preciso que vás. Se teu pai morre, tens de 
sofrer remorsos, e remorsos que hão de assaltar-te os dias todos da 
vida, embora os gozes com o homem que amas. Com tempo, serás 
esposa dele; mas faz muito pelo seres com a consciência tranquila. 

Maria Henriqueta rompeu em choro nos braços de sua mãe, e foi 
dali escrever a Filipe, contando-lhe o seu destino, e as promessas da 
mãe. O tão apaixonado como generoso moço incitou-lhe a coragem 
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do sacrifício, pedindo-lhe que o oferecesse a Deus como 
merecimento para ambos lhe merecerem mais tarde a sua bênção. 

Ao outro dia, Maria entrou numa liteira com sua mãe, seguidas do 
simples préstito do capelão, a ama, criadas e lacaios. 

Maria das Dores, a antiga aia da Santa rainha Mafalda, entrou no 
seu quarto de infância, e no de suas defuntas tias; e os dias de então, 
e só esses do seu passado, lhe vieram à memória e amoleceram o 
coração até às lágrimas. 

A reclusa menina, ao ver-se ali, no calado dos claustros, debaixo dos 
profundos firmamentos, num dia em que os sinos dobravam à 
agonia de uma religiosa, e quando outra recebia as últimas honras 
da sepultura, Maria Henriqueta pensou que ia morrer, e assim o 
disse na primeira carta, enviada a Filipe. 

Demorou-se a mãe alguns dias no mosteiro, e apressou a saída, 
quando receou pelos dias de Maria Henriqueta. Foi o seu propósito, 
ao retirar-se, mover o pai a consentir no casamento, ou romper 
abertamente com ele e com o mundo, protegendo a fuga da filha, se 
outro expediente não viesse em redenção dela. 

Ausente a mãe, aumentaram os terrores de Maria, e as lástimas nas 
cartas escritas a Filipe. Em algumas, pedia-lhe ela que a salvasse, 
pelo muito que ela o amara, e pelas muitas dores com que quisera 
merece-lo. Salvá-la era arrebatá-la do convento, fugir com ela, 
cumprir o juramento que lhe tinha feito, quando a chamou ao 
quarto da ama. Ao mesmo tempo, contava-lhe as nenhumas 
esperanças que a mãe lhe dava, e as diligências que o pai fazia, para 
o remover para o ultramar, e tirar-lhes a possibilidade de se 
cartearem. Disto lhe dera aviso a mãe, assegurando-lhe que as cartas 
de Filipe, apesar do suborno tentado no correio, haviam de chegar-
lhe sempre à mão. 

Enganara-se Maria das Dores com as promessas do empregado na 
transmissão das cartas. Maria Henriqueta, ao fim de três aflitivas 
semanas, enviou um próprio a Filipe, perguntando-lhe a razão 
porque a desamparara. 
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O tenente de cavalaria tinha de marchar naquele dia com o 
regimento para Lisboa, onde se estava resenhando o exército para 
começar a luta com a França, cujos generais se avizinhavam das 
fronteiras. 

Pediu licença o tenente por dois dias: foi-lhe negada. Empenhou por 
si os seus amigos, senhores do segredo da sua vida; baldaram-se as 
solicitações. Filipe Osório, à última hora, quando os clarins já 
tocavam a reunir à porta do quartel, viu a imagem de Maria 
Henriqueta, e ouviu um como gemido de moribunda, e um falar 
assim de quem se despede: “Vai, e volta alguma vez à minha 
sepultura!” 

O tenente tomou as rédeas do cavalo que o auxiliar lhe oferecia, 
passou por diante dos clarins que o chamavam, viu ao longe, no 
ocidente das esperanças da glória, sumir-se a sua estrela, e fitou os 
olhos em outra, que o chamava sobre um leito de agonia. 

Desertou. 
 
A mancha era negra; mas o disco resplendoroso, que lhe alumiava o 
coração e o ar em que ia aspirando a liberdade louca de amante, não 
lhe deixava ver a negridão da desonra militar. 

Na primeira terra em que pôde escrever liberalizou estipendio a um 
portador que levasse uma carta a Mirandela. Era um aviso a seu pai. 
Noticiava-lhe a deserção e o intento de roubar Maria ao convento e à 
morte. Pedia-lhe que estivesse um clérigo prestes a recebê-los, logo 
que ali chegassem, e o dinheiro necessário para se refugiarem em 
Espanha às penas militares, e à perseguição de Gonçalo Malafaia. 

Apeou em Arouca, e procurou Maria. Nenhum impedimento lhe 
estorvou falar-lhe. Acolheram-no na aposentadoria monacal, como 
primo da fidalga, que as religiosas amavam pelo muito que a viam 
padecer. Deu ela o plano da fuga, não fácil, nem talvez exequível. 
Maria devia transpor um muro, que seria morte certa, se o pé lhe 
resvalasse de um galho de árvore, em que fiava o apoio para 
segundo salto à estrada. Impugnou-lhe o plano o susto de Filipe; e 
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ela, para aquietá-lo, prometeu pensar em menos perigosa evasiva; 
mas pediu-lhe que tivesse os cavalos arreados na seguinte noite. 

A lua banhava de lívido alvor as paredes do templo. O derradeiro 
noturno tinha soado no campanário, alteroso vigia, como posto ali 
em guarda das esposas do Senhor. As paixões e as virtudes 
dormiam ou pareciam dormir lá dentro do mesmo sono. Cá fora 
ramalhavam os arvoredos, e o norte assobiava nos agulheiros das 
torres. 

Maria Henriqueta ocupava um quarto sem rechas nem rótulos, 
lugar privilegiado das reclusas, que inspiravam à prelada inteira 
confiança. O salto à cerca era fácil e seguro, com o poderoso auxílio 
de um telhado de ermida contigua à parede. Deste ao jardim, só 
mulher que não amasse acharia perigoso o descer. Maria nem de 
leve sentiu o baque. Ficou sentada na relva, e ergueu-se logo, 
correndo para o muro, e procurando, entre as gabelas de varas 
podadas das videiras, uma escada de mão, que encostou à parede. 
Escalando o muro, tremeu da altura exterior, e viu que se enganara 
na distância da árvore, que devia ajudá-la na descida. Fincou os 
joelhos ao cume da parede, e foi-se arrastando até ao ponto da 
árvore, que o vento sacudia. Este inesperado incidente desalentou-a; 
só estando queda a árvore ela poderia aferrar-se aos ramos mais 
robustos, e vergá-los até tomar pé no galho chapotado. Estava ela 
assim aterrada e imóvel com a vista desarmada a um e outro lado, 
quando, dentre as árvores da outra orla do caminho, surgiu um 
vulto, que a gelara de medo, se a voz o não denunciasse ao mesmo 
tempo. 

 — Eu esperava isto... — disse Filipe. 

 — Já tenho ânimo! — exclamou ela. 

 — Espera! 

Filipe, tirando o manto e a farda, que lhe empeciam os movimentos, 
marinhou pelo tronco da árvore até fincar o pé no rebento que dava 
sobejo e seguro apoio a maior peso. Depois cingiu com o braço 
esquerdo o tronco, e disse a Maria que se pendurasse no ramo mais 
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forte, e eminente à cabeça dele. Maria correu as mãos mimosas por 
sobre as asperezas da ramagem, e recurvou os dedos no mais 
afastado e grosso ramo que pôde. Deixou o corpo ao seu natural 
pendor, impelindo-se com o pé fora do muro. O despenho seria 
infalível, se Filipe a não repuxasse a si, apertando-a ao peito com o 
braço direito. 

Maria Henriqueta ria nesta situação, e dizia: 

 — E se caímos abraçados?! 

 — Firma-te! — disse serenamente Filipe. — Apega-te ao tronco da 
árvore, que eu vou descer. Passa os teus pés devagar para o lugar 
dos meus... Assim... Agora, larga-me, e segura-te... Bem... espera um 
pouco. 

Disse, e saltou ao caminho; mas não se susteve em pé porque era 
grande o salto. Maria sobressaltou-se, e quis resvalar agarrada ao 
tronco; mas Filipe já estava erguido, rindo da sua queda para 
serenar Maria. 

Encostou-se à árvore, e disse: 

 — Desce, até encontrares os meus ombros com os pés. Depois, sem 
largar o tronco, deixa-te descer conforme eu me for abaixando, e 
salta quando eu te disser. 

A execução da fácil manobra foi feliz. Eles aí vão, embrulhados no 
mesmo manto. Maria está vestida de branco, e Filipe receia que o ar 
picante da noite a moleste. Coração em labaredas levam eles; mas o 
fogo íntimo não basta a retemperar a temperatura da atmosfera. Os 
catarros são pensão de amadores noturnos. 

Estão os cavalos arreados na aldeia próxima, à mão do velho e leal 
criado de Filipe. Maria vê o velho, e chora pela sua ama, a quem não 
deu o último abraço para a não ver morrer. Filipe quer consolá-la, 
mas não sabe. O criado velho sabe a razão das lágrimas, e diz: 

 — Quando chegarmos a terra segura, eu volto a buscar a velha. 
Arranja-se tudo; a morte é que não tem remédio. 
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Maria consolou-se. 

Cavalgaram, e partiram. Ao dobrarem o primeiro outeirinho, Maria 
apontou para a torre do mosteiro, e disse: 

 — Que medo me faz aquilo! parece um fantasma! Que horríveis 
horas aquele sino marcou na minha vida, ó Filipe! 

 — Deixa-o agora marcar anos de felicidade, minha esposa. 

 — Quantos marcará, ó Filipe?!!... 

Soaram três badaladas. 

 — Só?! — exclamou ela com supersticioso terror. 

 — Não sejas criança, Maria! disse Filipe. — Aquilo quer dizer que 
são três horas. 

Caminharam. 

O frio da manhã golpeava o rosto de Maria, e as rédeas caíam-lhe 
dos dedos entresilhados. 

Filipe sentou-a sobre as capas dos coldres, apertou-a ao seio, e 
aqueceu-lhe as mãos no acolchoado da farda. E assim caminharam, 
até que o sol dourou o melhor dia daquelas duas existências. 

 

CAPÍTULO 7 

Entraram ao romper d'alva em Mirandela, a hora em que os irmãos 
de Filipe, desconfiados da demora do irmão, saíam a procurá-lo no 
caminho de Arouca. Às dez horas da manhã desse dia, celebrou-se o 
casamento na capela da casa, por ministério de um abade parente do 
noivo, homem que não lera no Evangelho o preceito do 
consentimento paterno para a validade do sacramento. Foram 
testemunhas os irmãos do esposado, e padrinhos os pais. 

Ao outro dia chegou a Mirandela a ditosa Eugênia, que o fiel criado 
fora buscar, deixando em Amarante os amos. Contou ela que na 
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tarde daquele dia da fuga chegaram a Arouca alguns soldados de 
cavalaria, com um comandante, pedindo novas de um tenente, que 
desertara; e que nessa mesma tarde tinham saído para outros sítios. 

Compreendeu Filipe o perigo da sua situação, e quis fugir, antes que 
a Bragança, quartel do seu regimento, chegassem ordens para a sua 
captura. A parentela votou unânime pela resistência, confiada no 
poderio que exercia sobre o povo. Filipe combateu o denodo 
inoportuno, por amor de sua esposa, a quem tristes festas de 
núpcias seria uma briga sanguinária do povo com a tropa. 

Muniu-se o desertor de basto dinheiro para dois anos de desterro, e 
internou-se em Espanha, com os dois velhos criados, que entre si se 
queriam por terem sido, em seis anos, os confidentes dos infelizes 
amores de seus amos, já agora unidos sagradamente para sempre. 

Deixemo-los em Espanha procurar o remansoso éden de seus 
anelos. Irão a Sevilha? a Granada? a Córdoba? Irão a toda a parte, 
hão de encontrar as delícias refletidas do céu que levam na alma. 

Deixá-los, que é delicadeza não irmos de pós eles. A suprema 
felicidade de dois noivos tem o seu pudor, que se quer resguardado 
de olhos alheios. 

Vamos ao Porto, e entremos em casa de Gonçalo Malafaia. 

Ao amanhecer do dia imediato ao da fuga, chegou de Arouca o 
enviado da má nova. O fidalgo, que já sabia da deserção do tenente, 
e incitara a saída do destacamento para capturá-lo em Arouca, nem 
por isso ficou menos surpreendido. Correu ao quarto de Maria das 
Dores, e exclamou: 

 — Maria Henriqueta fugiu do convento! 

 — Estás a sonhar, ou sou eu que sonho?! — disse a esposa. 

 — Ali está o portador de Arouca! Fugiu sua filha, senhora! aí tem a 
sua obra! Faltava-me esta desonra: devo-lha, senhora, devo-lha, 
como último golpe, que me há de matar! 
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Disse, e refugiu para o seu quarto, tropeçando nos corredores, não 
aclarados ainda pela luz da manhã. Pouco depois, voltou à câmara 
da esposa, e bradou: 

 — A senhora está na cama?! Levante-se que é preciso protestar 
contra a ignomínia que pesa sobre nós! Levante-se, que daqui a 
pouco seremos insultados pela canalha! Vista-se de luto, e quero que 
todos os meus brasões de armas, em todas as minhas casas e 
quintas, sejam cobertos de negro! Maldita seja a mãe que perdeu sua 
filha! 

D. Maria agitou com força a campainha, e disse ao marido: 

 — Queira retirar-se, que vem as criadas vestir-me. 

Entraram as criadas de baldão, quantas havia na casa, e a senhora 
disse a uma delas: 

 — Vai dizer ao capelão que procure os primos Melos e os primos 
Peixotos, e lhes diga que venham cá ter mão no Sr. Gonçalo que foi 
atacado de um acesso de demência. 

Foi a criada dar o recado. O capelão ouviu-o, e benzeu-se com a mão 
direita; saiu do quarto e benzeu-se com a esquerda; e ao transmitir a 
infausta notícia a Melos e Peixotos, benzia-se com ambas as mãos. 

Acudiram os primos e Gonçalo recusou-se a recebê-los, cuidando 
que vinham ao cevo do escândalo para ultrajá-lo com fingidas 
caramunhas. Ouviram a prima Maria, e convieram em que a fuga de 
Maria Henriqueta para casar com Filipe Osório Vaz Guedes da 
Fonseca, tão fidalgo como ela, não merecia tamanhos alvorotos, nem 
a loucura do primo Gonçalo, por tal motivo, cativaria a compaixão 
pública. 

Repelidos do quarto do velho, segunda e terceira vez, os fidalgos 
saíram a divulgar o caso sem o classificarem de desonra, imputando, 
porém, a culpa dela, se culpa havia, ao pirronismo de Gonçalo 
Malafaia, que sonhava com enxertar um conde na família, ainda que 
o conde fosse um tolo e um perdulário. 
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Ao meio-dia estava Gonçalo vestido de rigoroso luto, e os lacaios de 
luto também. 

D. Maria das Dores vestia de azul claro e ordenava às suas criadas 
que se escusassem de completar a irrisão da casa. 

Entrou o fidalgo na sua carruagem, e foi a casa de todos os 
magistrados do crime pedir justiça. Acolheram-no com respeitosa 
compaixão, e prometeram precatórias para os fugitivos serem 
presos, onde quer que a polícia os descobrisse. Gonçalo a todos 
disse que dava os seus haveres pela captura de Filipe, e a si próprio 
se venderia para pagar os últimos ceitis aos esbirros. 

As cartas precatórias saíram desde logo para diferentes pontos do 
reino, e algumas para Espanha. E, ao mesmo tempo, as justiças 
militares tiravam sumário despacho para a captura do desertor. 

Maria das Dores, ciente dos mandados judiciários, enviou pessoa de 
sua confiança a Mirandela, avisando o pai de Filipe Osório, e 
escrevendo a sua filha uma carta mais de indulgência que de 
recriminação. “O mal está feito, — dizia-lhe ela — mas em parte 
considero-o sanado pelo casamento. Escondei-vos cautelosamente, 
enquanto a tempestade ameaça fulminar-vos com a vergonha de 
uma prisão. Não entreis em Portugal sem que eu vô-lo diga; nem 
vos mostreis em Espanha, porque as ordens hão de lá chegar, em 
mãos de quem primeiro as encheu de ouro nos cofres de teu pai, 
etc.” 

A carta foi dar às mãos de Maria Henriqueta, que a essa hora trajava 
de homem, e se chamava em Espanha D. Luiz de Castro, irmão de 
D. Pedro de Castro, nomes inscritos no passaporte de Filipe Osório. 

Estavam então em Sevilha, e tão descuidados, tão ébrios de seu 
amor, que nem a carta os alvoroçou. “Nesse tempo (dizem os 
apontamentos que tenho à vista) figurando ela de lindíssimo moço, 
deu-lhe que fazer o amor das espanholas, que morriam por ele; e D. 

Luiz de Castro sustentava os namoros, para rir com o marido, mas 
sem saber que saída afinal lhes daria.” 
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Pernoitavam os ditosos esposos em Segóvia, onde os anteciparam 
cartas da capital da província, recomendando os dois Castros, 
cavalheiros portugueses. Convidou-os o alcaide para uma tertúlia, e 
banqueteou-os no dia seguinte, a pedido das filhas, que eram duas, 
e cada qual se apaixonara do seu Castro. Praticaram-se coisas de 
Portugal, e caiu a propósito perguntar o alcaide aos seus hóspedes 
se conheciam um Filipe Osório Vaz Guedes da Fonseca, desertor de 
cavalaria 6, que havia roubado de um mosteiro a filha de 
um fidalgo de linhagem, solarengo no Porto. 

Disse D. Pedro de Castro que sobejamente conhecia o desertor. 
Contou miudamente a história triste dos seus amores com a filha do 
fidalgo, e tão a enternecer o disse que as sensíveis espanholas 
choraram de ouvi-la, e o alcaide jurou que rasgaria a ordem, que 
tinha, de prendê-los se alguma vez reconhecesse os simpáticos 
fugitivos no seu distrito. A intimidade cresceu tanto entre a 
autoridade e os hóspedes, que, decorridos alguns dias, Luiz de 
Castro apareceu vestido de Maria Henriqueta ao alcaide e às filhas, 
que ouviram dela a história, repetida com mais graça e afetuosa 
tristeza, dos seus amores com Filipe Osório. 

Desde essa hora, o magistrado espanhol não velaria com mais zelo a 
segurança de seus filhos. Onde quer que iam, lá os antecipava a 
influência do alcaide, de modo que se viam em toda a parte 
festejados os dois cavalheiros portugueses, e requestados de quantas 
damas os abrasavam com os olhos e com o chocolate. 

Segóvia era o lugar onde iam a desfadigar-se das excursões às 
províncias, e onde as cartas do reino iam dar com eles. 

Na casa do alcaide deu à luz Maria Henriqueta uma menina, findo o 
primeiro ano de casada. E então acabaram as excursões, e retiraram-
se a uma quinta dos arrabaldes para, a salvo de suspeitas, se 
despirem das ficções, e viverem em toda a ingenuidade de esposos e 
pais. Lá lhes eram assídua companhia as duas filhas do generoso 
espanhol, proprietário da quinta. Ali vieram os irmãos de Mirandela 
visitar o irmão, e dar-lhe a boa nova de quase esquecimento em que 
estava sua deserção. Neste ensejo foram eles portadores de carta de 
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D. Maria das Dores, que, em resumo, dizia: estarem mais benignos 
os ares; mais brando o coração do pai, tendo já dito que antes queria 
ver a filha e perdoar-lhe, que receber a notícia da morte dela. 
Acrescentava que este dizer não a autorizava a chamar a filha; 
porque o pai tinha intercadências de prostração, quando perdoava, e 
de cólera quando pedia vingança aos céus, e insultava os 
magistrados como inertes. Terminava, recomendando-lhe que se 
tivesse sempre em guarda, e se fiasse só de sua mãe, quando a 
chamasse. 

Decorreram seis meses. Sempre o céu claro sem névoa; sempre a 
ventura cândida e pura como o sorriso da criancinha, que disséreis 
vinda do céu a completar o grupo da suprema bem-aventurança na 
terra. Para cúmulo de felicidade, chegou a Segóvia uma carta de D. 
Maria das Dores, dizendo à filha: 

“Vem, agora sem receio. Venci teu pai, com as armas da humildade. 
Só por amor de ti as empregaria. Perdoa-te, recebe-vos, quer-vos 
para filhos. Sabe que tem uma neta. Disse-lho eu, quando o vi tão 
bom! Perguntou-me estupefato como eu o sabia. Ocultei-lhe os 
pormenores; disse-lhe em suma, que eu fora sempre mãe. Fitou-me 
de um certo modo, que me incutiu receios de me ter enganado: mas, 
em seguida, voltou à sua segunda natureza compadecida. O pior, 
filha, será o crime de teu marido, que o força a livrar-se, e agora as 
leis militares inglesas creio que são severas para desertores. Se vês 
que teu marido tem grandes trabalhos a vencer, antes o desterro 
com a liberdade; e mais ao diante valeremos mais com as leis se teu 
pai quiser protegê-lo etc.” 

Ao mesmo tempo, o fidalgo de Mirandela dizia a seu filho que 
andava dispondo as coisas para ele ser julgado e absolvido. Que 
alcançara promessas favoráveis, e esperava em breve mandá-lo 
recolher à pátria, com a certeza da absolvição. 

Que luz tão formosa as estrelas funestas irradiam às vezes! Como a 
desgraça negaceia com as suas vítimas diletas! Que pena me faz ir 
daqui através cinquenta anos, e por entre o pó de uma geração 
dispersa no ar, àquela quinta suburbana de Segóvia, e contemplar 
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aqueles dois esposos com a filhinha entre os peitos de ambos, 
arrobados de alegria, dando-se os parabéns da sua final vitória, e 
saudando as alegrias da pátria, só inferiores às alegrias de dois 
corações triunfantes sem infâmia, felizes sem remorsos! Com que 
vontade eu quebraria aqui a pena, se tenho de tirar dela páginas 
negras da vida dos dois tão dignos, tão abençoados, tão benquistos 
da leitora que amou ou ama, do pai que perdoou ou tem de perdoar 
um dia, do mundo que sentencia, ou já sentenciou paixões, que 
exorbitam do estádio comum! Ai! eu antes queria inventar, antes 
mentir, antes lançar de mim com asco estes apontamentos! 

Eu sei como a vida podia ter lances de contentar a fantasia. Quantas 
vezes, em histórias imaginadas, eu levo posto o fito numa caverna 
onde os meus personagens vão cair; e já perto, já com eles à borda 
do despenhadeiro, sustenho-me, chamo-os, acaricio-os, salvo-os, e 
dou-lhes a glória, em vez do inferno que lhes fora talhado! Como eu 
fico então contente de mim, e o leitor contente deles! Só nestes 
conflitos é que eu avalio os tesouros da imaginação, e o 
segundo fiat de mundos morais que a magnanimidade divina 
concede aos romancistas. 

Nesta história queria, e não posso. Estou coato e maniatado às 
gramalheiras da notícia, que me foi ministrada por pessoa, que me 
obrigou o juramento de não falsear a verdade. 

E, demais, se eu conseguir levar ao túmulo dos meus infelizes uma 
lágrima da leitora; se alguma hora, subir da terra um pensamento ao 
céu dos mártires, não será esse favor da piedade um bem tão 
consolativo para eles? A quem hão de eles agradecer o pensamento 
e a lágrima se não a mim, que lhes contei os infortúnios, e, em vez 
de um epitáfio, lhes coloquei uma urna para os que lá quisessem 
chorar, e a mais triste página deste livro para quem quiser consolar-
se das suas nas desventuras alheias? 
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TERCEIRA PARTE 

 

 
CAPÍTULO 1 

Vieram os esposos acompanhados até à fronteira pelo alcaide e suas 
filhas. Aí se despediram com muitas saudades e esperanças de se 
encontrarem, passados dois anos, no Porto. O cavalheiroso espanhol 
disse a Filipe Osório e à consorte: “Se alguma vez fordes 
desgraçados na pátria, lembrai-vos do céu de Espanha, e do vosso 
segundo pai, e de vossas irmãs. Em nossa casa sois família nossa; e 
já sabeis que em toda a Castela sois como bons filhos da nossa boa 
terra. Seja a nossa amizade um modelo do que deviam ser os irmãos 
da península, os que se apartaram eternamente odientos em 
Aljubarrota e Montes-Claros. Se fordes felizes, nem por isso nos 
esqueçais.” 

Chegaram a Mirandela. Daí escreveu Maria Henriqueta a sua mãe 
perguntando-lhe se podia ir para o Porto confiada no perdão do pai. 
A resposta carecia de inteira afirmativa; mas acedia ao desejo da 
filha. “Teu pai, ponderava D. Maria — diz e desdiz; ora condena, 
ora perdoa; todavia, eu conto comigo e tu com a tua filhinha. Por 
mais mal que te faça, serão só palavras: e palavras o vento as leva, e 
outras te dirá depois que te compensem algum dissabor. Em todo o 
caso, vem, que eu vou dar o último assalto, e segurar o lanço.” 

Escrita esta carta, D. Maria das Dores convidou o marido a passar 
duas horas em seu quarto, antes de recolher-se. Gonçalo acedeu ao 
jeito blandicioso da esquiva prima, raras vezes meiga. A soledade, a 
tristeza, a velhice, e o quase desamparo em que o deixaram amigos e 
parentes, criaram nele a precisão dos carinhos. 

Foi Gonçalo ao quarto de sua mulher, e encontrou-a lendo a carta de 
sua filha. 

 — Quem te escreveu, prima? — disse ele. 

 — Foi a nossa pobre Maria Henriqueta. 
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 — Tem fome por lá? O amante abandonou-a? 

 — Não digas “amante”, primo. Marido é o nome que tem. 

 — Marido, sem o meu consentimento! As leis não me dispensam de 
ser ouvido. 

 — Dispensa-te a lei de Deus, meu Gonçalo. Estão casados, e 
eternamente casados. 

 — Pois que sejam felizes. 

 — A nossa filha só pode ser feliz com o teu perdão. 

 — Tu aí tornas!... 

 — E tornarei sempre; quer Deus que eu seja a sua voz ao teu bom 
coração. Perdoa-lhe, primo! 

 — Foi para isto que me chamaste?! Eu logo vi que era demência 
esperar alívios... Se ela tem fome, manda-lhe dinheiro; se está 
abandonada, diz-lhe que torne para o convento, e lá terá 
abundância. 

 — Nem fome, nem abandono, Gonçalo! Parece que dás mui baixo 
preço a tua filha! Aquela menina tão linda e prendada, haveria 
homem que a abandonasse? 

 — Linda era a outra que... 

 — A outra qual? 

 — Nada... — disse Gonçalo, sacudindo a visão de Beatriz de 
Noronha. 

 — Ignoras tu — prosseguiu D. Maria — que o pai de Filipe é rico, e 
extremoso pelo filho? Eu sei que os esposos viveram em Espanha 
com todas as comodidades, e nunca Maria me pediu a menor coisa, 
nem as suas joias, nem os seus vestidos. O que ela pede é a estima 
de seu pai, e quer pedir-te perdão pela boca de sua filhinha, que tem 
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sete meses. Não se te alegra o coração com a esperança de teres nos 
braços uma criancinha, filha de nossa filha? 

 — Que fatalidade!... Mais uma mulher!... — exclamou ele com 
entonação pouco abonatória do seu bom siso. — Então isto é uma 
cadeia de desgraças? Melhor lhe fora à mãe desobediente esmagar a 
filha no berço, para não criar ao seio a víbora que me há de vingar! 

 — Cala-te, meu primo, meu querido Gonçalo! Que sombrios 
vaticínios os teus! Quando te alumiará a Providência Divina essa 
escuridade em que vives? 

 — Há de alumiar-ma a lâmpada da sepultura. Isto em mim é o 
horror das trevas eternas, sem mais luz nem esperança! 

 — Ora, vem cá, filho! — tornou com extrema maviosidade a esposa, 
tomando-lhe as mãos, e aconchegando-as do peito — Não desprezes 
a luz que o céu te manda nos olhos carinhosos da tua netinha. Verás 
que vida nova se nos faz na velhice. Hás de sentir o que é consolar-
se a alma perdoando. Sabes tu quantas penas terá curtido nossa 
filha, desterrada, por terras estranhas, mudando de nome para não 
sacrificar o marido... 

 — O marido! atalhou em voz soturna Gonçalo — O marido! Se ela 
pudesse convencer-me de que não casou... perdoava-lhe! 

 — Não digas tal, primo, por dignidade nossa e dela! Pois tu negas 
perdão à esposa, e dá-lo-ias à concubina?! Cala-te, que desvarias; a 
tua razão e coração devem contradizer esse desatino, que é uma 
doença do teu espírito. Eu sou mulher, e mãe, e não perdoaria à 
filha, que, contra nossos conselhos, se tivesse sacrificado a um 
infame sedutor. Torna em ti, meu primo, e convence-me de que 
estás bem com a tua consciência, perdoando o mal, que te fez a 
desgraçada, que só por amor invencível pôde desobedecer-te. Aqui 
tens a carta que me ela escreve de Mirandela; olha estas expressões: 
às vezes penso que meu pai há de amar muito esta criancinha, que tem já 

no rosto sinais de vir a ser muito parecida com ele. Se eu pudesse mandar 

este anjo adiante de mim, seria ele quem me abrisse as portas do paraíso de 

minha família: Vês tu? É a tua Maria Henriqueta que fala assim ao teu 
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coração. Tu já lhe perdoaste, não é verdade? — continuou a esposa 
com transporte, beijando-lhe as mãos e o rosto — Posso dizer-lhe 
que venha afouta beijar estas mãos, que eu beijo tão reconhecida 
como ela? 

Gonçalo caiu sobre a cadeira donde, momentos antes, se levantara 
na tenção de fugir do quarto. Escondeu o rosto no seio, e passados 
ansiosos instantes, murmurou: 

 — Que venha; mas que eu a não veja. 

Saiu Maria das Dores vaidosa do seu triunfo. As últimas palavras do 
marido equivaliam ao perdão. Não querer vê-la seria a transição 
para vê-la, e amá-la. Neste pressuposto, deu como reabilitada a filha 
e participou ufana aos seus parentes e visitas o ter ela congraçado 
Gonçalo com seu genro. Os parentes, alegres com a nova, iam da 
sala ao quarto do fidalgo felicitá-lo, com grandes louvores de seu 
juízo e nobreza d'alma, censurando ao mesmo tempo, que 
tardiamente o fizesse. Estes emboras irritaram o velho, por partirem 
de pessoas, que ele tinha em ódio à conta de lhe molestarem os 
brios, chasqueando-o agramente por ter querido, à fina força, casar a 
filha com o conde de Monção. 

 — Eu não disse ainda que perdoava! — redarguia o fidalgo irado — 
A prima Maria das Dores está brincando com a minha decrepitude. 
Não me arrependo do que fiz; hei de ter brios até ao fim da vida, e 
muito desprezo para quem duvidar se eu os tenho. 

Isto era pungentemente alusivo. 

Os primos iam ter com a fidalga, e diziam-lhe que acautelasse a filha 
dos primeiros ímpetos do pai, cuja alma estava ainda muito crua, e a 
soberba muito inflamada. 

Debaixo da má impressão dos parabéns, que ele imaginou irônicos e 
ofensivos, saiu Gonçalo Malafaia a prevenir o chanceler, o regedor 
das justiças, e o juiz do crime de que sua filha estava em Mirandela 
com direção ao Porto, e que vinha com ela o desertor. Os 
magistrados responderam-lhe que os crimes militares não 



118 

 

entendiam com eles, executores da justiça civil. No que tocava a 
Maria Henriqueta, ajuntaram que, estando ela legitimamente 
casada, a lei lhes vedava aceitarem a intempestiva querela de pai. 

 — Mas eu hei de provar a nulidade do casamento — redarguia 
Gonçalo. 

 — É possível — replicavam os magistrados — mas a prisão não 
pode antecipar-se à prova que vossa excelência quer dar. 

Malogrado o mau intento voltou-se aquele espírito enfermo para 
melhor paragem. Foi ao governador militar e denunciou estar no 
reino o desertor tenente de cavalaria Filipe Osório. Disse-lhe o 
governador militar que já sabia da sua vinda com o propósito de 
responder e ser julgado; mas — acrescentou — admiro que a 
denúncia me seja feita pelo pai da esposa de Filipe Osório! Que 
outrem o delatasse!... mas vossa excelência denunciante de seu 
genro, que perdeu a carreira por amor de sua filha, que hoje é 
mulher dele e já mãe de uma menina!... É espantosa aberração! 

 — Eu hei de provar a nulidade do casamento de minha filha! — 
redarguiu Gonçalo Malafaia. 

 — Prove vossa excelência tudo; mas abstenha-se de provar que 
todas as vinganças desairosas lhe servem. Eu conheci Filipe cadete 
do regimento em que eu era major, há sete anos. Tive-o sempre no 
preço mais avantajado da inteligência e decoro militar. Se eu fosse 
príncipe, dera-lhe a minha única filha; e, sendo Gonçalo Malafaia, 
dera-lhe a filha, o coração, e o sangue todo de meus avós por um 
abraço. 

Gonçalo abafava de raiva, e saiu convulsivo de ameaças de fúria. 
Entrou em casa, e rompeu em alaridos descompostos contra Maria 
das Dores, contra a filha, contra a justiça, e contra Deus. A mulher, 
falecida de paciência, perguntou ao capelão se seria prudente 
segurar o marido no seu quarto, antes que ele passasse a espancar a 
gente da casa. 

Benzeu-se três vezes o padre e disse: 
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 — Seria bom segurá-lo antes que ele espancasse a gente da casa; 
mas eu não me meto nisso, porque diz lá o ditado, com doidos nem 
para o céu, senhora fidalga! 

Passados dois dias, chegaram ao Porto Filipe Osório, Maria 
Henriqueta, a filhinha nos braços da ama, e os dois velhos criados. 

Maria Henriqueta escreveu da hospedaria a sua mãe, noticiando-lhe 
a chegada. “Em que má hora! — dizia a mãe na resposta. — Está 
mais furioso que nunca teu pai. Há dois dias que sai a mover contra 
teu marido os poucos amigos, que se condoem dele. Esteve tudo 
muito bem-disposto; mas agora me consta que teu marido tem de 
responder da prisão pelo crime; e teu pai, aconselhado por vis 
letrados, que o exploram, vai intentar uma ação de nulidade de 
casamento. A tua vinda para aqui é imprudentíssima. 

Temos que combater um mentecapto em fúrias. Parecia-me que o 
melhor seria entrares no recolhimento de São Lázaro, enquanto se 
não decide o julgamento de teu marido. A outra demanda pode 
levar tempo a decidir; mas o resultado há de ser o que nós 
desejamos, se com efeito o teu casamento está legal, como cuido. 
Pensa nisto, e dá-me resposta para meu governo. Se convieres em te 
recolheres a São Lázaro, desarmarás desse modo a cólera de teu pai, 
e terás meio caminho andado para a reconciliação.” 

Lida esta desconsoladora carta, Filipe bebeu as lágrimas da esposa, e 
empenhou as mais sedutoras ficções de seu espírito em persuadi-la 
a recolher-se a São Lázaro, enquanto ele respondia ao conselho de 
guerra. 

 — Apartar-me de ti! — exclamava ela. 

 — Por alguns dias, dias derradeiros da nossa tormenta de oito anos, 
sacrifício necessário para ganharmos a quietação, que virá mais cedo 
do que podemos esperá-la com a nossa desconfiança de infelizes. 
Escreve a tua mãe, que eu vou apresentar-me ao governo militar. 
 
Filipe deixou sua mulher estupefata, e escondeu-se a chorar. Se ele 
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sucumbisse, quem daria alentos à pobre esposa e mãe? Se o coração 
fosse sincero naquela hora, quantas torturas inúteis para ambos! 

E Maria Henriqueta, como se voluptuosamente se estivesse 
dilacerando os seis d'alma, dizia entre si: 

 — A serenidade com que Filipe se aparta de mim! A frieza dos seus 
conselhos! Ó meu Deus! serei eu já aborrecida! Estará ele 
arrependido de se ter lançado na carreira da desgraça por minha 
causa, deixando a outra que tantas venturas lhe prometia! Mas, se 
me não ama, poderá despedir-se deste anjinho com os olhos secos?! 

E abraçava com arrebatada ternura a menina. 

Filipe apresentou-se ao governador militar. Foi esta a branda e 
animadora linguagem da autoridade: 

 — É forçoso que se recolha ao castelo da Foz. Escuso dizer-lhe que 
será absolvido, porque a Regência quer que o seja. Espero que em 
menos de três meses esteja livre. Sua esposa tem licença para viver 
consigo no castelo. 

 — Não pode ser. 

 — Por que não pode ser? 

 — Meu sogro vai litigar a validade do meu casamento, as leis 
mandam que minha mulher seja judicialmente depositada, até à 
decisão. Por conselho de minha sogra, e meu, vai minha mulher 
entrar no recolhimento de São Lázaro. Amanhã vou entregar-me à 
prisão. 

Voltou com risonho vulto o preso a casa, e disse a Maria que 
estavam unidos, passados três meses. 

D. Maria das Dores saltou de sua carruagem à porta da hospedaria, 
abraçou a filha e o genro, chorou de ternura beijando a neta, 
emprestou da sua instantânea alegria à contristada família, e disse 
que o marido era contente com a resolução da filha, e fora ele 
pessoalmente falar ao provedor da Misericórdia para se mobilarem 
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os melhores aposentos do recolhimento para ela. De tudo, inferia 
Maria das Dores que as pazes se fariam brevemente, os desgostos a 
passar seriam curtos, em comparação dos futuros contentamentos. 

Maria Henriqueta reanimou-se, e mais ainda quando encontrou o 
marido, em secreto, enxugando as lágrimas. A mulher que ama 
precisa ver chorar, para criar alentos. A coragem do homem que se 
despede parece uma ofensa, ainda que o não seja; simula desamor, 
ainda mesmo que as lágrimas saíam do coração como gotas de ferro 
candente, e se derramem nas chagas do peito antes de chegarem aos 
olhos. A mulher amante quer, ao separar-se, levar a certeza de que 
deixa uma saudade, bastante a matar o coração que a ama. Isso é 
que lhe dá força para lutar e sofrer. A suprema desgraça é o 
desalento da dúvida, quando a infeliz já por si não tem, contra o 
mundo e contra a desgraça, senão a certeza de ser amada. Por isso, 
Maria Henriqueta achou em si a antiga força, quando surpreendeu 
Filipe a chorar. 

Na seguinte manhã, o preso ajoelhou aos pés de sua mulher, e disse-
lhe: 

 — Não te peço amor, minha esposa; peço-te coragem, mulher. Aqui 
te deixo minha filha: fala-lhe de mim, e ela será o anjo mensageiro 
das minhas atribulações. Quanta mais força tiveres, mais digna serás 
do teu esposo. Mulher que tanto sofreu, e a tanto se arrostou, não 
pode fraquear agora em três meses de ausência. Maria, eu não me 
engano com a tua alma, não? hás de viver e lutar com os desgostos 
por amor do teu Filipe, que ainda se não julga desgraçado? 

Não lhe respondeu Maria. Lançou-se-lhe soluçante aos braços, e 
arquejou em convulsões sobre o peito em que lavrava um fogo 
oculto de morte, ao qual parece que as lágrimas da mulher amada se 
ressecam. 

Tomou Filipe a filhinha dos braços da ama. Contemplou-a, e deteve-
se até que a mãe lha tirou dos braços. É que da face dele se esvaíra 
lentamente a cor; o brilho dos olhos apagara-se súbito; um tremor 
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lhe correra os braços; o corpo ia inclinando, e a menina resvalava-
lhe das mãos. 

 — Filipe! exclamou Maria — essa é a tua força, Filipe! Por Deus, 
reanima-te, que me tiras a coragem! 

Sorriu-se o marido, beijou-a na face, e murmurou: 

 — Parecia-me que era a última vez que via nossa filha... O amor de 
pai tem estas visões passageiras. Deus me defenda de as ter a teu 
respeito semelhantes, minha esposa! 

 

CAPÍTULO 2 

Maria Henriqueta, aceitando o recolhimento de São Lázaro, mal 
sabia a grandeza e o travor do cálix que punha aos lábios! Tantos 
mosteiros havia aí no Porto, com tanta liberdade e regalias, e 
senhoras boas para amigas, e preladas menos austeras com as dores 
do coração, e mais contritas, por isso mesmo, das suas! 

Era o recolhimento de São Lázaro um vasto recinto sem ar nem luz, 
um congresso de meninas pobres, que refletiam a sua miséria, e 
castigos, e forçadas penitências, nas pensionistas abastadas, e ali 
reclusas pela violência paternal. Não se abria um sorriso nos lábios 
de nenhuma. As pobres anelavam a sua indigência ao ar livre, as 
ricas estorciam-se nos frenesis da sua irremediável reclusão. As de 
boa índole que para ali entravam, espicaçadas pela severidade rude 
das regentes, tornavam-se iracundas, e umas contra outras se 
enraiveciam, a ponto de ser rara a convivência de duas pensionistas 
ricas. Era o desespero que as fazia de condição bravia e intratável. 
Maria, apenas teria uma hora de convento, que maldisse a sua 
cedência à vontade da mãe, e aos conselhos do esposo. Perguntou 
logo indiscretamente se podia mudar-se para outro depósito, e a 
regente respondeu que ela não era senhora sua, enquanto se não 
provasse que estava legitimamente casada; que a seu pai incumbia 
removê-la, por que fora ele quem apresentara ao senhor provedor o 
mandado do depósito. 
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Esta resposta, secamente dada, foi motivo a que Maria Henriqueta 
ganhasse profunda aversão à regente. 

Era-lhe lícito escrever a seu marido. Nesse respiro gastava ela as 
horas do dia e muitas da noite; mas pequena consolação é essa, 
quando as cartas são como cautério à chaga, sem o benefício da cura. 
Respondia-lhe Filipe, fingindo ânimo, e inventando lenitivos de 
paciência, sendo unicamente sincero nos dá esperança. Baldado 
intento! A saudade e a desesperação recrudesciam. Tomava a 
filhinha nos braços, como tábua de naufragado, e nem assim, nem à 
luz dos olhos dela via ao longe a redenção. 

Uma só menina das órfãs pobres ela chamara à sua intimidade: era 
Rita de Cássia, ilustre de nascimento, mas desamparada de pai e 
mãe, que a lançaram de si como vergonhoso testemunho de a 
trazerem à vida numa época de desdourados amores. Afrontaram o 
escândalo, e fugiram afrontados ao dever! 

O pai, que escondia o título, para livrar-se dela, e salvar o nome de 
sua mãe, calou a consciência entregando-a à caridade da Santa Casa, 
e para isso declarou que a menina não tinha pai nem mãe. Antes ele 
falasse a verdade, e o gênero humano teria de menos um estigma. 

Rita era comensal de Maria Henriqueta, e consolação de muitas 
agonias, se o chorar com quem chora é consolar. Que provas a órfã 
deu, passados meses, do seu reconhecimento e cega amizade à 
fidalga e infeliz! 

Depois de um mês de reclusão, Rosalinda, a filhinha de Maria 
Henriqueta, adoeceu de garrotilho, e expirou no termo de quarenta 
e oito horas. Durante o curto prazo da doença e da agonia, era geral 
no recolhimento o receio de que a mãe enlouquecesse, morrendo a 
criancinha. Nos braços dela passou a menina os paroxismos, aquela 
estertorosa respiração, que é uma lenta asfixia, e acaba por 
agudíssimo arranco. Tiraram dos braços de Maria o inanimado 
corpo, o envoltório macerado do anjo. A mãe correu ao longo dos 
corredores, soltando gritos, sem destino, sem paragem, fechando os 
ouvidos, quando lhe falavam, arrancando-se enfurecida dos braços, 
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que a detinham. Puderam Eugênia e Rita de Cássia levá-la ao seu 
quarto, e excitá-la a chorar, como remédio único. Uma e outra lhe 
falavam de Filipe; e, como lhe dissessem que o marido morreria, 
sabendo a morte da filha, já Maria Henriqueta, aterrada de dor 
maior, pediu forças a Deus para mitigar com rogos de conformidade 
a consternação do esposo. 

Lembrou-se então do desmaio do marido ao abraçar a menina, e das 
palavras com que explicou o seu desalento: “Parecia-me que era a 
última vez que via a nossa filha.” 

Os apontamentos de uma senhora, que foi coeva de Maria 
Henriqueta no recolhimento, dizem singelamente: 

“A sua consolação única lhe foi roubada; morreu-lhe a adorada 
filhinha. Andava Maria Henriqueta de noite em gritos pelos 
dormitórios. Todas choravam com ela, e eu também, com quanto 
então tivesse nove anos. — Falta-me um pedaço de minha alma! — 
gritava a pobre mãe. Que formosa era a menina! Teria um ano. Foi 
enterrada em Santo Ildefonso. Veio ali buscá-la o abade numa 
locomotiva que era como os carrinhos de agora, pouco mais ou 
menos. Dizia-se que ela ajoelhara ao pé da filhinha, quando lha 
tiraram ultimamente, já amortalhada, e dissera: — Vai pedir ao 
Senhor a liberdade de teu pai, meu anjinho!” 

Ao outro dia, tinha ela de responder à carta do marido, que parecia 
esquecer-se de sua situação, para falar da menina. “Dá-me cuidado 
— dizia ele — a doença de nossa filha; mas espero que Deus nos 
poupe ao golpe de a perder. Não merecemos tamanha dor, Maria; a 
bondade divina, a querer levar para si o anjo, esperaria que 
estivéssemos unidos para valermos um ao outro.” 

E havia de responder a esta carta a pobre mãe, quando a filha já 
estava sepultada! Qual outro coração se abriria a recolher-lhe as 
lágrimas? Como havia de fingir ela uma linguagem sossegada? 
Como abafar sua paixão, enquanto escrevia a resposta? Que dores a 
vida tem! 
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E respondeu; mas, sem determinar a nova causa de sua aflição, 
obedeceu ao impulso do desespero, amaldiçoando o pai, o destino, e 
Deus. As blasfêmias era a carta do marido que lhas incitava, no 
período trasladado. Deus lhe levara a filha, no momento em que o 
cárcere, a separação do marido, e a solidão, alguma vez teriam 
desafogo, nos afagos da criança. A misericórdia do céu lhe 
descontaria na balança das impiedades o punhal agudíssimo, que 
lhas faria ressaltar do coração, e jamais da consciência. Na carta, 
falando da filha, apenas disse: “Se ela hoje fosse do céu, pediria ao 
Senhor a tua liberdade.” 

Porém, o silêncio de Maria Henriqueta conseguiu apenas retardar 
algumas horas a infausta nova. 

Estavam no Porto os irmãos de Filipe Osório, e esses lha levaram. 

Sucumbiu aquela forte alma, e pensou em aniquilar-se. A sinistra 
ideia cedeu ao primeiro acesso de febre. 

Faltaram a Maria Henriqueta as cartas em dois dias. Mandou ela 
diretamente ao castelo da Foz, e soube que o marido estava 
perigosamente enfermo. Fez-se uma terrível explosão no ânimo 
varonil de Maria. Tremeu a regente da investida vertiginosa, que ela 
lhe fez no quarto, exigindo que lhe abrissem as portas. Diz a 
minudenciosa notícia destes sucessos, dada pela indicada senhora, 
que mais alguma vez citarei: “Nas crises de maior exasperação 
Maria Henriqueta parecia possessa. Com todas se travava de razões, 
e trazia na mão uma chibata de junco, que vergava, e sacudia, em ar 
ameaçador, principalmente entrando na cela da regente; e a regente 
tremia dela, e da chibata, por amor à sua pele, que já tinha então 
oitenta e um anos, e era estimável pele por ser de dura.” No final 
deste faceto período se denota a má vontade que a minha ilustre 
informadora ainda conserva à sua regente de há cinquenta anos! 

Estava pois, a octogenária regente alapada no seu cubículo, quando 
Maria Henriqueta lhe surgiu de sobressalto no limiar da porta, com 
a chibata em punho, ordenando que se lhe facultasse a saída, para 
visitar seu marido, que estava doente. Cuidou morrer de pasmo a 
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velhinha; mas recobrou ânimo, quando viu a sub-regente, a sacristã, 
e outras funcionárias da casa deliberadas a defendê-la. Com suaves 
maneiras, conseguiram todas que Maria Henriqueta espaçasse até ao 
dia seguinte a saída, para se legalizar o fato com a licença do 
provedor da Santa Casa. 

A fidalga não insistia muito tempo numa mesma ideia. Andava a 
baldões de sua aflição, ora abraçada a Eugênia, ora a Rita de Cássia, 
ora repelindo-as ambas desabridamente. 

Foi aquela noite de tormenta no recolhimento. Maria declamou, 
chorou, delirou em corridas de uma a outra extrema da casa. Na 
seguinte madrugada, mandou a regente informar o provedor, e este 
à frente da mesa da Santa Casa, foi a São Lázaro, e chamou ao 
locutório Maria Henriqueta, com o intento de repreender-lhe as 
impaciências, e confortá-la com palavras esperançosas de breve 
saída. Veio a enclausurada, cuidando que ia receber a licença; mas, 
ouvidas as primeiras palavras, azedou-se-lhe tanto a dor e a cólera 
que o provedor suava de ouvi-la, e os da mesa estavam como que 
passados de tamanha ousadia, afronta original naquela casa de 
humílimas vítimas. 

Fatigada de exprobrar a tirania do pai e a impiedade dos verdugos, 
que lhe mataram a filha e queriam matar o marido, Maria 
Henriqueta deixou-os na grade, entrou na cela esbofada e 
arquejante, chegou ao ouvido de Rita, e disse-lhe com a seriedade de 
um propósito de demente: 

 — Havemos de fugir hoje daqui: tu vais comigo, Rita, se tiveres 
coragem. 

A órfã temeu que a sua infeliz amiga estivesse louca; mas, para se 
confirmar em suas suspeitas, ainda lhe disse: 

 — Por onde fugiremos nós, minha senhora?! 

 — Cala-te, que eu sei por onde se pode fugir. Queres ir? 
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 — Vou, vou, mas diga-me por onde, que me parece um sonho 
pudermos fugir destas paredes, que nem janelas têm. 

Dito isto, Maria recebeu uma carta de Filipe, escrita por estranho 
pulso, e assinada por ele. Era animadora; a razão estava normal; a 
filhinha pedira por seu pai a Deus; ele mesmo se deleitava nesta 
doce persuasão; e os irmãos, que o rodeavam, queriam salvá-lo com 
ela. 

Aquietou-se algum tempo o espírito da esposa; e ao voltar a 
intermitência do desespero vinha já menos descomposta. O plano da 
fuga prevaleceu às melhoradas novas. 

De tarde, saiu sozinha Maria e foi orar para o coro; depois disse que 
queria descer à igreja para rezar de perto aos altares, e teve a licença, 
com grande aprazimento da regente, que tirou do devoto ato bons 
auspícios. Foi à igreja, e quis estar a sós com Deus. Relanceou os 
olhos a todos os lados, esperou que saíssem do coro algumas órfãs 
que a observavam, e deteve-se a reparar num postigo chamado 
a ministra, por onde as recolhidas recebiam a comunhão, espaço com 
dois palmos de largo sobre palmo e meio de altura. Feito o rápido 
exame, saiu da igreja, e recolheu-se à sua cela com semblante 
sossegado, e um brilho de estranha alegria nos olhos. Contou a 
Eugênia a sua tenção. Chorava a pobre mulher, ouvindo-a, e 
contrapunha-lhe muitos obstáculos, aos quais Maria respondia 
sempre vencedora. 

Vamos ver os prodígios de elasticidade, obrados pelo coração sobre 
o corpo de Maria Henriqueta. 

 

CAPÍTULO 3 

É parte deste capítulo trasladado dos apontamentos. Quem 
presenciou o sucesso mais fielmente lhe dará as cores: 
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“A porta da igreja era costume deixá-la fechada por dentro, e a 
chave ficava na porta, ficando a cargo da escrivã abri-la de 
madrugada. 

A porta do comungatório ficava aberta, porque parecia coisa 
impraticável o poder alguém, que não fosse puro espírito, evadir-se 
pela ministra. 

Escolheram para a fugida a hora em que a comunidade, depois do 
coro, se ajuntava no refeitório. 

A primeira que saiu foi a fidalga, mas, segundo eu depois soube, 
passou torturas para enfiar os largos ombros por entre o estreito 
postigo; e do último e já desesperado repuxão, que fez, foi bater com 
a face nos degraus do altar-mor, e feriu-se grandemente na testa. 

A órfã, como era muito delgadinha, saiu com menos custo. 

Depois, Maria Henriqueta, limpando o sangue da ferida, abriu a 
porta da igreja, e saíram. 

Às dez horas da noite, conforme o costume, foi a sacristã temperar a 
lâmpada do Santíssimo Sacramento, e viu aberta a porta do 
comungatório, e as portinholas da ministra também abertas. 

Antes de mais averiguações, começou a gritar a sacristã. Desceram 
algumas pensionistas à igreja e viram a porta da igreja cerrada. 

Todas, a uma voz, disseram que Maria Henriqueta fugira. Foram ao 
quarto dela procurá-la, e daí passaram ao de Rita de Cássia. 

Deu-se então no recolhimento de São Lázaro uma amostra do dia de 
juízo. A regente, com as mais senhoras da governança, ajuntaram-se 
em consistório, para deliberarem. 

As meninas já de razão e juízo andavam aflitas: eu, porém, e as 
outras de minha idade nunca nos divertimos tanto; porque 
andávamos às ondas por entre as velhas, fingindo que estávamos 
assombradas do geral terror. 
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Às onze horas da noite foi chamado meu pai, e repreendeu 
severamente as autoridades da casa, porque deixaram aberta a porta 
do comungatório. 

As providências foram dadas com tão desgraçado acerto que, ao 
outro dia, seriam onze horas...” 

Suspendemos a cópia, que nos não dá neste ponto os pormenores da 
fuga, vencidas as principais dificuldades, que neste infausto caso, 
foram as menores. 

Caminharam as fugitivas na direção das Fontainhas. Maria 
Henriqueta não sabia um passo da cidade, e Rita de Cássia, reclusa 
desde menina, era igualmente ignorante. Foram à ventura até 
encontrarem uma rampa de pedregulho que descia da rua do Sol. 

No alto da rampa viram dois vultos quietos; tomaram-lhes medo, e 
sem se consultarem fugiram. Os dois vultos eram os “noturnos” que 
faziam a polícia, e obedeciam a apertadas ordens, naqueles tempos 
revoltos de jacobinos, e malfeitores, que os pretextavam para 
rebuçarem sua malvadez. 

Os noturnos correram sobre as duas fugitivas, e travaram delas 
como quem aferra duas amazonas das que antigamente 
espostejavam exércitos de barbados persas. Interrogaram-nas com a 
brandura de noturnos. Maria Henriqueta declarou ser criada de 
servir, e a respeito do seu destino disse que ia para a Foz, onde tinha 
seus patrões. Rita, para não inventar outra profissão e destino, disse 
que era também criada de servir, e que ia para a Foz. 

Interrogadas acerca dos nomes dos amos, e outras miudezas, 
responderam disparates, que infundiram suspeitas, se não de 
jacobinas, ao menos de pessoas que se serviam da noite para obras 
pouco louváveis, como fuga de casa, ladroeira, ou alguma das mil 
hipóteses, que cabiam na cabeça dos dois noturnos. 

 — Vocemecês — disse um deles, amoldando o tratamento aos trajos 
limpos das presas — hão de vir ao almotacé, e lá dirão quem são, e o 
destino que levam. 
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Rita, para confirmar suspeitas, levantou um choro, que valeu muito 
a prejudicá-las no conceito dos polícias. Maria Henriqueta, 
mandando-a calar, via menos carregado o futuro, que a esperava em 
casa do almotacé. 

Foram, e entraram à presença do funcionário, que fez um trejeito de 
espantadiço quando viu a formosa cara de Maria. Repetiu as 
perguntas, e inferiu as mesmas suspeitas dos noturnos, que eram 
emanações da alma dele, e recebiam todas as mesmas impressões no 
mesmo órgão sensório. 

Cuidou a incauta Maria Henriqueta que a verdade a podia salvar 
daquele passo difícil. Disse quem era, proferiu o nome de seu pai, e 
de seu marido. O almotacé curvou a cabeça inflexível à ilustre dama; 
disse-lhe, porém, que a obrigação dele era retê-las até dar aviso; e, 
em obséquio ao Sr. Gonçalo Malafaia, as teria em sua casa até ser 
dia. 

Conformou-se Maria, pedindo papel para escrever a sua mãe; e 
escreveu uma carta de que foi portador o próprio funcionário. 

Estava já recolhida D. Maria das Dores; perguntou o almotacé se lhe 
era permitido falar para negócio urgentíssimo com o fidalgo. 

Malafaia não tinha ainda recolhido de casa dos primos Melos, e para 
lá se dirigiu o portador da missiva. Contou ele ao velho o 
acontecimento, dando-lhe a carta, que ia endereçada a D. Maria das 
Dores. Gonçalo leu-a com agitado aspecto, e disse colérico: 

 — Conserve essa desgraçada em sua casa até amanhã. Eu me 
encarrego de entregar a carta a minha mulher. Tenha-me todo o 
cuidado em minha filha. 

Voltou o almotacé a dar conta da sua comissão, e produziu em 
Maria Henriqueta um insulto de nervos. 

 — Foi entregar a carta ao algoz! — exclamava ela: — Agora é que 
eu vou ser mais desgraçada! Deixe-me sair, que eu não espero as 
ordens de meu pai! 
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 — Não tem remédio senão esperá-las — Disse friamente o aguazil-
mor. 

 — Não tenho remédio?! — bradou Maria — Tenho o remédio que 
dá a desesperação! Conduza-me já à rua, quando não, grito que me 
querem matar! 

O homem, por piedade ou por medo de passar uma noite 
turbulenta, esgotou os recursos da persuasão para conter a fidalga, 
prometendo-lhe obstar a que seu pai lhe fizesse alguma violência. 
Para ser coadjuvado nos seus ordeiros discursos, fez levantar as 
senhoras da família, e trouxe-as à sala, onde estavam as retidas. As 
senhoras eram ternas, e compadeceram-se da atribulada esposa, que 
chorava esposo e filha. Uma delas encarregou-se de fazer 
pessoalmente entregar de manhã uma carta à fidalga mãe. 
Confortada com esta esperança, Maria Henriqueta sossegou, e 
conseguiu aplacar as vertigens da pobre Rita, que era fraca e tímida 
como quem, desde a infância, andou sempre sovada aos pés da 
desgraça. 

De manhã, saiu uma criada do almotacé a entregar a carta, 
recomendando-se como enviada da Sra. D. Maria Henriqueta, e bem 
ensaiada por esta. Quisera o guarda-portão impedir-lhe o acesso, 
antes das nove horas; mas a destra portadora rompeu escada acima, 
chamando a fidalga a altas vozes. 

Conduzida ao quarto da senhora, entrou a um tempo com ela 
Gonçalo Malafaia, querendo arrancar-lhe a carta das mãos. D. Maria 
saltou assanhada do leito, e levou o marido a empurrões para fora 
do quarto. 

Leu ansiosa a carta, vestiu-se aceleradamente, e saiu com o seu 
capelão a encontrar-se com a filha. 

A primeira vítima de sua ira foi o almotacé a quem ela chamou os 
nomes, que dava aos seus ínfimos criados. Pensava o inviolável 
funcionário em autuá-la; mas pareceu-lhe mais prudente desarmar-
lhe a cólera, porque receava ser demitido do ofício no dia seguinte. 
O principal artigo de acusação da fidalga era ter o vil 
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esbirro (amabilidade que muito ofendeu o almotacé) era ter ele 
entregue ao pai a carta, que ia para a mãe. Graças à pacífica 
eloquência do capelão, a fidalga desceu-se da sua raiva, e entrou em 
pensamentos mais moderados, tendentes a salvar a filha das garras, 
que o pai estava aguçando. 

Tardias combinações! Tinham soado dez horas, quando à porta do 
almotacé, pararam duas cadeirinhas e seis soldados noturnos, e um 
alcaide com ordem de reconduzir ao recolhimento de São Lázaro as 
fugitivas. 

D. Maria das Dores, quando tal ouviu, teve um vágado, que os 
ímpetos de raiva não deixaram durar muito. Ao recobrar-se das 
convulsões, abraçou-se à filha, exclamando: 

 — De hoje em diante serei mais que tua mãe, Maria! Serei tua 
cúmplice, se és criminosa! Eu é que te hei de entregar a teu marido. 
vai! Sofre mais alguns dias. Eu vou consolar teu esposo; vou 
trabalhar a favor dele, serei mesmo a sua enfermeira; e, de volta da 
Foz, irei falar-te ao recolhimento. Conta comigo, Maria. Leva a 
certeza de que os teus tormentos acabam daqui a poucos dias, se a 
minha vida não acabar antes! 

Maria reanimou-se, que eram para dar muita alma as promessas da 
enérgica e vindicativa senhora. 

Agora, prossegue o traslado dos apontamentos: 

“Entraram duas cadeirinhas na portaria do recolhimento, escoltadas 
por seis soldados noturnos. Vinha em uma a fidalga: e na outra a 
sua amiga. 

A todos pareceu escândalo a barbaridade que o pai escolhesse tal 
hora, para reconduzir duas senhoras a uma casa de educação, 
cercadas de tropa, e rodeadas de populaça! 

Meu pai apareceu logo na portaria, e autorizou a regente a castigar 
asperamente a fidalga, como pensionista; e Rita como órfã pobre. À 
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primeira decretou o tronco de cima, e à segunda o chamado tronco 
de baixo. 

O tronco de cima era uma cela, sem diferença sensível das outras, a 
não ser que a luz se coava de uma fresta muito alta, e era fechada 
com duas portas, cujas chaves tinha a regente, e recebia os alimentos 
por um postigo. O maior castigo era a privação de falar com outras 
meninas. 

O tronco de baixo era um subterrâneo, sem mínima claridade. 
Continha um leito de ferro, que hoje é moda, e era então ignomínia. 
Fora construída, alguns anos antes, esta caverna para castigo de 
uma menina, que havia fugido, e lá esteve em paroxismos, até que a 
deixaram sair e morrer com a pouca mais luz da sua cela. Eu tal 
horror lhe tinha, que só de passar sobre o alçapão da masmorra, me 
sentia tremer. Este era o suplício destinado a Rita de Cássia. 

Condoeu-se meu pai da fidalga, posto que ela não solicitasse 
compaixão de ninguém. Dizia ela à regente que o vexame de ser 
trazida entre soldados lhe era bastante expiação. A pobre Rita, 
porém, que não tinha pai nem pão, senão o da caridade, foi a vítima 
expiatória, para exemplo das outras, dizia a senhora regente, que Deus 
tem. Ainda assim, houveram com ela piedade, mandando-a para o 
tronco de cima. 

Ao outro dia, quando lhe levaram os primeiros alimentos, acharam-
na sem sentidos e banhada em sangue. Pensaram que ela se teria 
rasgado alguma veia; mas o sangue era lançado pela boca. Julgaram-
na morta, e era geral a consternação na casa. A angústia de D. 
Henriqueta sobrelevava a de todas; mas à órfã castigada era-lhe 
proibido ver a sua amiga, a amiga por quem morria ou estava 
morta. 

Deu sinais de vida. 

Estavam no recolhimento duas meninas muito ricas e por isso muito 
respeitadas: eram D. Inocência Pereira de Castilho, e D. Gertrudes 
Pereira de Castilho. Foram estas duas irmãs lavadas em lágrimas, 
pedir à regente, que as deixasse tomar à sua custa o tratamento da 
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órfã, na sua cela. A regente era de cera aos desejos das ricas 
pensionistas. Cedeu-lhes a doente moribunda. Tantos foram os 
carinhos, os medicamentos, e os desvelos, que a menina chegou a 
restaurar-se. Depois das melhoras, solicitaram as Castilhos o perdão 
da menina, e conseguiram-no. 

D. Maria esteve também doentíssima nesta época, mas de muito 
menor cuidado, e pronto restabelecimento. Para lhe não faltar 
aflição alguma, até lhe proibiram à dedicada Rita ver a fidalga que, 
apesar dos sofrimentos passados, ela amava com o coração de um 
anjo.” 

Ninguém infira dos sucessos descritos, em desabono da caridade e 
humanidade do recolhimento de São Lázaro, há cinquenta anos, o 
que hoje possa ser aquele pio estabelecimento. Nenhuma analogia 
aproxima os costumes de então com os de hoje. O raio benéfico do 
facho civilizador lá foi alumiar também aquele recinto; os homens 
que o fiscalizam, são os filhos deste século, os que sabem irmanar 
com a doutrina do bem uma prudente severidade. Se alguma vez, 
em nossos dias, saíram arguições em desfavor do regímen daquela 
casa de caridade para meninas órfãs, e de educação social e religiosa 
para pensionistas, convém que se descontem nessas arguições 
causas desonestas, e portanto injustas, que a promoveram. Não 
sabemos que haja outro recolhimento no país mais dignamente 
mantido sobre bases de piedade, morigeração e ensinamento de 
prendas, com que dali saem adornadas muitas donzelas, que as 
mostram na sociedade, como esposas e mestras de seus filhos. 
Sirvam estas linhas de anteparo à censura irrefletida de alguém, que 
folgue de afiar no autor os dentes da calúnia. 

D. Maria das Dores cumprira integralmente sua palavra. Foi ao 
castelo da Foz: contou a Filipe Osório a parte menos pungitiva da 
aventura de sua filha. Igualou-o na consolação das promessas e das 
esperanças. Chamou-lhe filho com toda a efusão da sinceridade. 
Chorou com ele ao falarem de Rosalinda, e dali voltou ao 
recolhimento a aviventar a filha. 
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Nesse mesmo dia, sobre tarde, recebeu a regente ordem do 
provedor para impedir que Maria Henriqueta falasse com sua mãe. 
Quando esta, ao outro dia, apeou no pátio, saiu-lhe à portaria a 
regente, mostrando lacrimosa a ordem, que recebera. D. Maria das 
Dores recolheu-se a casa, esperou que o marido entrasse, lançou-se a 
ele de insultos e impropérios tão novos, que o velho cuidou ganhar 
a bem-aventurança fechando-se no seu quarto. No dia seguinte, o 
mordomo da casa, criatura particular da fidalga, partia para Lisboa 
a ganhar horas, com uma carta a um dos membros do governo; e 
nove dias depois, depunha em mãos de sua ama, uma ordem da 
regência, para que as portas do recolhimento de São Lázaro se 
abrissem a D. Maria das Dores, a qualquer hora do dia que ela 
quisesse visitar sua filha. 

Gonçalo Malafaia, quando tal soube, sofreu o primeiro ataque de 
paralisia numa perna. 

 

CAPÍTULO 4 

A convalescença de Maria foi velada por sua mãe. Passava a fidalga 
os dias, e grande parte das noites, no recolhimento. Abriam-se e 
fechavam-se portas com grande escândalo dos mesários, a horas em 
que era dos estatutos o silêncio obrigatório. 

D. Maria das Dores levou, a pouco e pouco, o que tinha em casa, 
pertencente ao guarda-roupa de sua filha. As suas mesmas joias lhe 
deu, receando morrer a tempo de as não poder confiar do marido 
como legado à filha. Quando não estava no convento passava 
grande parte do dia com o genro, pactuando com ele a fuga de 
ambos, logo que o conselho de guerra o restituísse à liberdade. 

Fugir para quê, se estavam legitimamente unidos, se deviam vencer 
o cerebrino pleito instaurado por Gonçalo Malafaia? 

Assim o parece: mas do que é ao que deve ser, corre uma distância 
infinita. 
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Provar a nulidade do casamento era impossível, mas dilatar a prova 
com os estorvos, que a justiça faculta aos que a emascaram e trazem 
em ludibrio por sentinas douradas, é coisa de todo o ponto fácil. 
Contra a legalidade do matrimônio de sua filha alegava Gonçalo a 
negação do consentimento, e a falsidade da certidão, em que o 
ministro do sacramento era tio do contraente e as testemunhas 
sobrinhos do abade, e irmãos de Filipe. Absurdos argumentos que 
tentavam a rir a justiça, porém, um sacerdote dela, em primeira 
instância, por ódio inveterado à família de Mirandela, lavrara uma 
sentença iniquíssima, fundada... nos alicerces de ouro, em que 
levantou poste de vilipendio à sua integridade. 

Subiu o processo à relação do Porto. Andou o indecoroso autor 
captando a piedade dos desembargadores com lágrimas que o não 
lavavam das manchas. Os juízes, para honrarem o pai, e a filha, 
estabeleceram a legalidade canônica e civil do casamento, 
censurando o ignaro juiz, que inventara a desonra como remédio 
aos despeitos de um pai. Faltava o recurso de superiores instâncias. 
Foram para a suplicação os feitos, sem esperanças de bom êxito para 
Malafaia: mas, na delonga da sentença final empenhara o fidalgo os 
cabedais e os amigos, para com os amigos dos cabedais: — 
desculpem a safada elegância deste trocadilho. 

Claro é, pois, que o depósito da esposa tinha de ser prorrogado até à 
final sentença, que, sem milagre, podia ser empecida dois anos na 
suplicação e baixar de lá com alguma nulidade ao tribunal onde 
principiara. Assim se explica a premeditação de Maria das Dores na 
fuga da filha, logo que Filipe Osório saísse do castelo da Foz. 

Antes de completo segundo mês de prisão, foi o desertor julgado e 
absolvido, com grande assombro de Gonçalo Malafaia. Repetiu-se 
então o ataque de paralisia, ramificando-se ao braço direito. Era a 
peçonha do rancor que o ia matando, pedaço a pedaço. 

Apresentou-se Filipe ao provedor da Misericórdia, o doutor João 
Pedro, velho que vivera, até envelhecer, vida de rapaz, e fizera do 
seu palacete o berço da civilização dos costumes, má civilização, que é 
o sinônimo de extrema liberdade, a qual muito tarde será adulta no 
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Porto. Quem hoje passa no Reimão diante do palacete que pertence 
ao Sr. Joaquim de Sousa Guimarães, pode, se quiser, imaginar que 
ali, durante os últimos trinta anos do seu antigo proprietário, se 
fizeram romances práticos de alta moralidade, os quais é muito de 
esperar que eu venha a dar em livro. Uma das cenas lá passadas, a 
mais simples de todas é a seguinte: 

Entrou Filipe Osório, procurando o doutor Pedro, que saiu a recebe-
lo na primeira sala. Disse o visitante quem era, e o doutor sentiu-se 
incomodado do coração, que parece ser o órgão do amor e do medo. 

Feita a apresentação, com militar secura, ajuntou o apresentante que 
era marido legítimo de D. Maria Henriqueta. 

Tossiu o doutor uma tosse peculiar de susto quando não é de 
velhacaria. No doutor era susto; e o susto não desonra ninguém, 
mormente quando o assustado se defronta com os trinta anos de um 
homem de grandes barbas e possante estatura. 

Estas declarações eram o proêmio a uma outra, sobre todas, 
inquietadora para o doutor. 

 — Quero ver minha mulher — disse Filipe. 

 — Parece-me que a lei se opõe — disse o doutor — enquanto vossa 
senhoria tiver pendente das decisões jurídico-canônicas a validade 
do seu casamento. 

 — Não venho perguntar a vossa senhoria se a lei faculta, se nega: o 
que eu lhe digo é que quero ver minha legítima esposa, agora, logo, 
amanhã, sempre. 

 — Então queira requerer a juiz competente. 

 — Não venho pedir conselhos. Entenda-me, senhor provedor; é ao 
provedor da Misericórdia que eu reclamo autorização para ser 
recebido na grade do recolhimento por minha mulher. 

 — Isso é impossível, senhor! 
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 — Que são impossíveis, senhor doutor? Talvez que a vossa 
senhoria pareça impossível haver um homem que lhe corte uma 
orelha; e, contudo, afirmo-lhe que poucas coisas haverá tão fáceis!... 

Isto fora dito com um sorriso de cortar a orelha sem auxílio de ferro. 
O doutor abriu a boca e regougou: 

 — Oh! 

Mas este oh foi surdo como um rugido intestinal. 

Filipe cruzou os braços, e disse: 

 — No que fica? 

O provedor refez-se de ânimo, e respondeu: 

 — Com que então vossa senhoria vem ameaçar um velho? 

 — O látego da tirania deve ser arrancado das mãos dos velhos 
como dos novos. Os anos não santificam a prepotência, senhor 
doutor. Nada de máximas. Eu não posso demorar-me. 

 — E vossa senhoria é decerto legitimamente casado à face de Deus? 

 — Veja esta certidão. 

João Pedro leu atentamente, e disse: 

 — Parece-me legal. Como se explica, em tal caso, a guerra que lhe 
faz o meu nobre amigo Gonçalo Malafaia? 

 — Não sei, senhor. É um ódio injusto: é um pai que difama sua 
virtuosa filha. 

 — Pois bem, Sr. Filipe Osório, eu vou consultar a mesa, e depois lhe 
darei a resposta. 

 — Consulte a sua consciência, e deixe a mesa para mais importantes 
consultas. Eu quero já daqui ir em direitura ao recolhimento. Uma 
ordem de vossa senhoria basta. 
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Entrou o doutor João Pedro no seu escritório; e, mais levado da 
consciência que do medo, dado que um pouco de tudo o impelisse à 
obra meritória, escreveu a ordem, autorizando a regente. 

Filipe saiu com mudado semblante de afetuosa gratidão, e entrou no 
pórtico do recolhimento. Chamou a regente, passou-lhe a ordem 
pela roda, e esperou impaciente a resposta. 

Mandaram-no entrar numa grade, onde já estavam D. Maria das 
Dores e a filha, esperando-o. A esposa enfiou por entre as rechas os 
braços, que dificilmente passavam. 

 — Que mudada estás! — exclamou Filipe. — Que maceração de 
rosto, minha pobre Maria! O que tens penado nestes dois meses! 

Era pungente ver chorar aquele homem, na contemplação da 
magreza cadavérica de sua mulher! 

Nem um riso de contentamento naquele primeiro encontro! 

 — Falta-me a filhinha! — dizia Filipe — Onde está o nosso anjo, ó 
Maria! Por que nos privou o céu da nossa filha, que devia neste 
momento sorrir-nos a bonança, e acusar estas lágrimas como 
ingratidão aos benefícios de Deus? 

Retirou Maria das Dores ao anoitecer, e Filipe passeou até altas 
horas, defronte, e em roda do cárcere da esposa. 

A fidalga velha, confiada no valimento que tinha com a marquesa 
de Angeja, senhora que a movera a favor de Filipe Osório, mandou 
a Lisboa o seu fiel mordomo a solicitar uma ordem de levantamento 
de depósito da filha em contravenção das leis. Foi a ordem 
arrancada de súbito ao ministro competente, por engenho da 
marquesa. Correu com ela o portador; Maria das Dores nunca se 
levantou a tão alto na presunção de sua valia! Mas Gonçalo Malafaia 
tinha amigos e cabedais em Lisboa. Horas depois de passada a 
ordem, fora revogada, a requerimento do procurador do autor; e 
outro emissário vinha ao Porto embargar o efeito da primeira. 
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Copiemos dos apontamentos o fato, presenciado pela educanda a 
que os devo: 

“Logo ao amanhecer vinha Filipe para a grade, e Maria Henriqueta 
já lá o estava esperando. Por mais que estendessem os braços, era-
lhes impossível apertarem as mãos. Ali almoçavam juntos, e ficavam 
até ao meio-dia. Ele saía, quando as portas se fechavam, e ela ia para 
a sua cela chorar. Às duas horas voltava o infeliz, e jantavam. Havia 
de grade a grade um carrinho com duas roldanas laterais em que ela 
lhe passava os pratos. 

Ao anoitecer separavam-se. Nesta mistura de alegrias e amarguras, 
viveram algum tempo, até que de Lisboa chegou ordem para ela sair 
do recolhimento. Já ele a estava esperando com uma sege na 
portaria; já ela tinha pedido às mestras para nos darem sueto nesse 
dia; despedia-se já de todas. Que formosa ela estava então! Como 
um instante de felicidade a transfigurara! Vestia de cetim branco, e 
sapato da mesma droga. Nos olhos e no rosto resplandecia-lhe o 
clarão da alma. Não sei que possa imaginar melhor um anjo! Fomos 
todos com ela à portaria. Já estava a porta franca, e o marido com os 
braços abertos para a receber e um sorriso de alegria desvairada nos 
lábios. Eis que todo afadigado entra na portaria um mensageiro do 
inferno, com uma contraordem à regente! O desespero dos dois 
desgraçados não sei eu palavras que o exprimam! Filipe Osório 
rompeu em imprecações. Maria Henriqueta fez-se primeiro 
escarlate, depois da cor do vestido, mármore na frialdade, e caiu 
sem sentidos nos braços da regente e da porteira. Chorávamos 
todas; até as mais novas se comoveram àquela cena, cujo alcance 
mal podíamos compreender. Então é que ela adoeceu 
perigosamente, e cuidamos que não vencia o último golpe. A mãe 
era incansável de amor e de consolações ao lado dela. As cartas do 
marido foram talvez a principal medicina do seu restabelecimento. 
Passado um mês tornou à grade Maria Henriqueta: parecia 
desenterrada; e Filipe, que tão galhardo mancebo era, pouco tinha já 
que o distinguisse de um homem de cinquenta anos.” 

Renasceu em toda a força da ira o plano da fuga, maquinada por D. 
Maria das Dores. Frequentes vezes se encontrava com Filipe na 
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grade, a fazerem combinações, que concertavam todas num arrojo 
de desespero, cuja responsabilidade a fidalga tomava sobre si. 

Vejamo-lo descrito pela companheira de Maria Henriqueta: 

“Um dia de tarde chegou D. Maria das Dores à grade com o genro, e 
aí se demoraram até às quatro horas. Mandou a fidalga dizer à 
regente que precisava de ir ao quarto de sua filha. Foi-lhe aberta a 
porta sem a menor hesitação. Entrou D. Maria das Dores, e Filipe 
ficou na portaria, como esperando a sogra. Disse a mãe à filha que 
precisava de arejar-lhe os vestidos. Começaram a sair tabuleiros de 
riquíssimos veludos, cetins, e sedas de diferentes cores, e debaixo do 
xale escondeu a fidalga um cofre de joias, em que estavam as da 
filha, e as suas, que eram muitas e de subido quilate. Afora isto, 
passou D. Maria das Dores para as mãos do genro um outro cofre 
muito pesado, que continha, segundo disseram, dinheiro em ouro. A 
regente estava desconfiada, e mais desconfiou, quando a fidalga 
velha lhe disse: “Vossa senhoria há de permitir que minha filha dê 
um abraço em seu marido.” A regente respondeu: “Vossa excelência 
não me faça alguma, Sra. D. Maria das Dores!...” Tornou a fidalga: 
“Há nada mais lícito que uma senhora abraçar seu marido?” 
Disseram-me algumas meninas que a regente cedera ao terror, 
porque vira nas mãos de Maria Henriqueta, sumidas no xale, luzir o 
marfim do cabo de um punhal. 

Mandou a regente à porteira que abrisse a porta. Saiu D. Maria das 
Dores, e postou-se à porta principal da portaria. Chegou o marido a 
abraçar a esposa, e tal abraço foi que a levou como arrebatada nos 
braços, e Eugênia seguiu a ama. Porteira e regente emparveceram a 
olhar uma para a outra; e a criada, que fora alumiar, de tal riso se 
tomou que deixou cair o castiçal. 

Ocorreram outras cenas que muito nos alegraram, sobre o geral 
júbilo de vermos Maria Henriqueta livre de ferros. 

Passados os momentos da estupefação, quis a regente ir 
pessoalmente a casa do provedor contar o sucedido. 
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 — Sair eu de oitenta e um anos à rua! exclamava ela. — Que dirá o 
mundo? — Tinha ela uma criada de dezoito anos, que morria por se 
ver a passear na rua, e estava contentíssima de sair com a ama. 
Passou acaso um estudante de clérigo, que acudiu ao motim, e mais 
ainda porque era namoro da porteira, elegante matronaça, que não 
guardava quanto devia as portas do seu coração. Pensou o 
estudante que a porteira iria com a regente a casa do provedor, e 
ofereceu-se a acompanhá-las, mas a velhinha, para poupar às 
estrelas o escândalo de a verem na atmosfera corrupta do mundo, 
pediu ao embuçado estudante que fosse ele avisar o provedor, o que 
ele não fez por comiseração com a fugitiva.” 

A curta distância do recolhimento, estavam três rijas mulas, e dois 
criados de cavalo. Maria Henriqueta deu o último abraço em sua 
mãe, e saltou para as andilhas. Filipe dobrou o joelho beijando a 
mão da sogra, e cavalgou. Eugênia, a chorar de alegria, nem deu fé 
de que a encarapitavam os dois criados na terceira cavalgadura. 
Concertaram-se rapidamente as malas da bagagem, e partiu 
açodada a cavalgata, caminho de Vila do Conde. 

D. Maria das Dores entrou ovante em sua casa; esperou que o 
marido recolhesse à meia-noite; saiu-lhe ao encontro, com um riso 
de sarcástica vingança, e disse: 

 — A regência não pôde vencer o teu ouro; mas uma fraca mulher o 
venceu. Maria Henriqueta está na companhia de seu marido. Fui eu 
que lhe abri as portas do cárcere, e fiz sair dali a pobre vítima de tua 
crueza, que estava sendo também um pregão de tua ignomínia. 
Querias que a justiça a infamasse, e eu quero que ela goze os direitos 
das esposas honradas e virtuosas, porque os tem, e os merece. Diz 
aos teus amigos de Lisboa, aos canais de teu dinheiro, que há um 
ente que se não corrompe, é uma mãe. 

Gonçalo Malafaia caiu prostrado num canapé, e bramiu: 

 — Maldita sejas tu! 
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 — O céu não ouve as vozes do mau amante de Beatriz de Noronha, 
do mau marido de Maria das Dores, e do mau pai de Maria 
Henriqueta! Morre impenitente, homem três vezes abominável! 

 

CAPÍTULO 5 

Na descrição da desgraça há engenhos habilíssimos. Em pintar a 
felicidade é grande a penúria de frases: parece que as línguas são 
pobres do que é tão pouco e passageiro na humanidade! 

Assim é que eu me esquivo a dizer como era a alegria dos fugitivos, 
com receio de me perder em nevoentas quimeras; ou — di-lo-ei com 
quanta sinceridade posso — o descostume de a sentir estragou-me a 
palheta com cujas tintas, alguma hora, pintei venturas. 

Entraram por Espanha, com destino ao alcaide de Segóvia, cujas 
condolentes cartas Filipe recebera na prisão, e Maria no 
recolhimento. Da primeira terra de Espanha escreveram para o 
amigo, que lhes chamara filhos. Abalaram de Segóvia o alcaide e as 
senhoras a esperarem, em terra muitas léguas distante, os esposos. 
Em sua casa se hospedaram algumas semanas, e dali passaram para 
a quinta, onde os atraíam saudades do passado, e esperanças de o 
reviverem mais tranquilo e desassustado. 

Encontrou Maria refloridas as flores que plantara, um ano antes. Lá 
estava a roseira que ela consagrara a sua filha, denominando-
a Rosalinda. Aí orvalharam lágrimas as faces de ambos; mas, seio 
contra seio, as ânsias do coração não podiam ser duradouras. 

Queriam-se solitários os esposos ditosos; porém, seu mesmo 
infortúnio lhes dera uma atraente celebridade. Concorriam à 
graciosa vivenda os curiosos de Velha-Castela, e saíam para 
voltarem amigos dos que outrora prenderam corações com os 
nomes de Luiz e Pedro de Castro. A este propósito, até poemas se 
escreviam com o chiste das musas castelhanas, e os prelos contaram 
em comoventes prosas a história infeliz dos esposos. 
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Uma noite, caindo a ponto falar-se na pertinácia boçal do conde de 
Monção, disse o alcaide o seguinte: 

 — Traz-me esse nome à memória um sucesso, que se deu, depois da 
vossa ida para Portugal. Fui eu avisado de que dois homens 
suspeitos tinham chegado a Segóvia, e saíam de madrugada a fazer 
excursões pelos arrabaldes. Mandei-os espionar, e soube que eles 
estanciavam por estes sítios, indagando dos aldeãos qual terra vós 
teríeis ido habitar. Com esta informação fiz prender os homens. 
Pedi-lhes os passaportes, e vi que os viandantes eram portugueses, 
naturais de Melgaço, e contratadores de carneiros. Não sei por que 
instinto, retive-os até me darem abono. Não conheciam ninguém em 
Segóvia; mas deram-se pressa em escrever para Portugal. No 
entanto, perguntei-lhes o que tinham eles vindo fazer nos arredores 
desta quinta. Responderam que andavam em cata de gado para 
comprarem. Redobraram as minhas suspeitas. Inquiri que tinham 
eles com uma família, que se alojava nesta quinta. Tartamudearam e 
confirmaram a certeza de seus maus intentos. Quinze dias depois, 
recebi ordem do governo madrilense para dar soltura aos presos. 
Não tinha outro remédio: soltei-os. Escrevi para Madrid, pedindo 
que se averiguasse na repartição competente quem afiançara aqueles 
dois presos. Tive em resposta que o ministro recebera diretamente 
uma carta de seu parente, o conde de Monção. De propósito vos 
ocultei este episódio em minhas cartas, cuidando em não vos 
agravar as desgraçadas apreensões. Agora vos digo que isto me fez 
apreender muito a mim. Segundo o que Filipe me contou, o aviltado 
conde, a meu parecer, aprazou a vingança de cobarde. Aqueles 
homens eram sicários enviados por ele. Já passou um ano, e 
naturalmente o conde está esquecido da afronta e da vingança; mas, 
ainda assim, recomendo-vos toda a cautela, que o mais temível dos 
inimigos é aquele que nos foge. Não me opus; porém, não aprovo a 
vossa vinda para lugar tão ermo. Antes queria ver-vos na cidade, 
onde as emboscadas traiçoeiras são menos possíveis, e a minha 
vigilância mais apontada. 

Filipe Osório sorriu à prudência demasiada do alcaide; e Maria 
Henriqueta estremeceu, e descorou desde que a história pendeu ao 



145 

 

assustador desfecho. Cuidaram damas e cavalheiros em tranquilizá-
la, e, mais que todos, o marido, inventando argumentos falsos a 
favor de sua segurança. Pediu-lhe a esposa que abandonassem o 
local, e seguissem sua jornada até aos confins da Espanha, ou 
passassem a França ou Itália. Filipe sossegou-a com a cedência à sua 
vontade, tirando a partido que descansariam mais algum mês entre 
a sua segunda família, e velados pela guarda de tantos amigos. 

Desde esta noite, eram de instantes os intervalos serenos de Maria 
Henriqueta. A cada rumor interno ou exterior se alvoroçava; e se 
ouvia um tiro remoto, não tendo junto de si o marido, soltava um 
grito, e corria como desatinada a procurá-lo. Então cresciam de 
fervor os rogos de se afastarem para mais longe; e o marido, que 
nunca se deixou vergar ao susto, prometia por complacência 
abreviar a partida. 

As cartas idas de Portugal davam Gonçalo Malafaia a descair 
rapidamente na formal demência. D. Maria dizia à filha que se vira 
obrigada a sair de casa, e estava vivendo com as suas criadas num 
velho palácio de seus pais, com os alimentos, que lhe arbitraram. A 
razão do divórcio fora os acessos de furiosa loucura do marido, que, 
algumas vezes, investira contra ela, armado de um espadim. 
Passando a miudezas da demência, dizia que o primo muitas vezes 
fugia aterrado de uma visão que ele denominava D. Francisco de 

Ataíde, exclamando: Deixa-me, vingador, deixa-me, que Beatriz já me 

perdoou! Neste estado, dizia a fidalga, o sucesso da fuga parecia 
coisa indiferente ao marido; e a julgá-lo, nas horas lúcidas, mostrava 
ele ouvir com dó a vida trabalhosa da filha, e, sem contrariar, a 
afirmação da legitimidade do casamento. A todos consentia falarem-
lhe em Maria Henriqueta, menos à esposa; e contra ela é que mais o 
acirrava a loucura, a ponto, como disse, de a querer matar. 

Esperavam, pois, os Osórios de Mirandela que o infortúnio de seu 
filho e irmão terminasse de todo com a morte de Gonçalo Malafaia. 

Um portuense, amigo de Filipe, e seu protetor no julgamento, 
escreveu-lhe para Espanha. Uma página da carta dizia assim: 
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 — Tive ocasião de ver aqui no Porto o conde de Monção, de volta 
de Lisboa, onde foi procurar uma herdeira rica, e donde voltou com 
a casa mais deteriorada. Falou-se de ti na presença do conde, e ele 
fez-se roxo. Contaram-se os teus infortúnios, e a tua temeridade em 
arrancar a esposa do convento, e ele mordeu os beiços até 
espirrarem sangue gótico e suevo. Um dos presentes cavalheiros, 
sabedor do teu diálogo com ele, porque eu o contei em pleno 
auditório, para lhe cravar a garrocha, falou na tua coragem, e de 
indústria derivou o discurso até contar uma história acontecida 
entre ti e um dos próceres de Portugal. A história era 
exatissimamente a tua com ele. Não tirei os olhos da lorpa faceira do 
conde, e vi todos os demônios que ele tinha na alma, se tem alma. 
No estômago juro eu que ele tinha uma legião de espíritos imundos. 
Palavra não lhe despegou os dentes. Bebeu o cálix até às fezes, e 
saiu, quando furtivamente pôde escapar-se ao imprudente sorriso e 
ao dos outros. No dia seguinte foi para Monção, donde eu sei que 
ele mandou aqui pessoa de sua confiança averiguar a tua residência 
em Espanha. Eu julgo o conde incapaz de tirar desforra pessoal; vil 
ia eu jurar que ele a premedita. E, senão, que lhe importa a ele a tua 
residência?! Previne-te: confia menos na tua bravura; e veste as 
armas da prudência contra os tiros da cobardia insidiosa. Estás em 
terra onde o sangue salta em espadanas, e ninguém se espanta disso. 
Os assassinos lavam as mãos, quando as lavam, e vão pedir a 
absolvição aos seus frades. Cautela, meu Filipe. O meu parecer é que 
vás para Itália, e esperes lá que saia de casa de teu sogro uma 
tumba, para tu entrares na tua verdadeira paragem dos trabalhos, e 
dos receios. Só então cuido eu que não chegará a ti o fulgor da tua 
funesta estrela. 

Ocultou Filipe esta carta de Maria Henriqueta; mas o que ele mal 
podia era ocultar-lhe a inquietação. Pressurosamente cuidou em 
retirar-se da quinta, e estabeleceu a sua residência temporária em 
Segóvia, com grande aprazimento do alcaide. Queria a pressentida 
esposa que levantassem dali a sua barraca de peregrinos, e se 
avizinhassem da França. Sonhava ela a sua inteira seguridade na 
Itália; era para lá que a meiga senhora estava sempre impelindo o 
ânimo do marido. Tinha ele anuído, quando Maria Henriqueta 
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adoeceu de um móvito, procedido dos quotidianos abalos, causados 
por insignificantes incidentes, que a traziam em permanente 
sobressalto. 

Reservadamente mostrou Filipe a carta do seu amigo ao alcaide, 
sem esconder o receio que tal nova, combinada com os precedentes, 
lhe causava. Providenciou o delicado fidalgo espanhol as rigorosas 
vigilâncias que a sua amizade e dever lhe impunham. Inúteis foram 
todas no decurso de dois meses. Nem uma só pessoa suspeita 
pernoitou nas estalagens da cidade. 

Restaurou-se Maria Henriqueta, e cuidou nos aprestos da jornada; 
mas meteu-se a rigorosa invernada de 1813, e foi deferida para a 
seguinte primavera a saída. Além de quê, a assídua espionagem era 
infrutuosa, e as averiguações, destras e insuspeitas do alcaide, 
deram o conde de Monção no Alentejo tratando de casar-se com 
uma rica herdeira. 

Ao mesmo tempo, o amigo do Porto, dizia o seguinte em resposta a 
uma carta de Filipe Osório: 

“... Também se me vão desvanecendo os receios. O conde passou 
aqui há dias com direção a Extremoz, onde o levam as 
probabilidades de poder casar com uma opulenta moçoila, cujo 
bisavô fazia púcaros do barro da terra, cujo avô foi criado da casa de 
Bragança em Vila Viçosa, e cujo pai pirateou na África, se não 
mentem as crônicas dos vizinhos. Não me parece que caiba ódio em 
coração tão cheio de amor à bisneta do oleiro. Isto está longe de te 
dizer que vivas descuidado. Aquela cara do conde é um alçapão do 
inferno. Lá dentro devem existir 

Ferro, veneno, víbora traidora  

Cartas da mão de Machiavel escritas, 

como diz o Tolentino no soneto. 

Precavem-te sempre, meu Filipe. 



148 

 

Esta carta achou já banida a desconfiança, e quase esquecidas as 
cautelas, afora as do alcaide, posto que menos solícitas. 

Maria, contente das relações que adquirira, e da serenidade do 
esposo, jamais lhe lembrou o projeto de jornadearem na primavera. 
Embeberam-se na sua felicidade, e confiaram-se ao seu bom anjo. 

No concernente ao estado de Gonçalo, as notícias confirmavam a 
aproximação de sua morte. A câmara por último, e nem já forças 
tinha para lançar-se fora do leito. 

Maria das Dores, fiada na inércia do marido, e movida pela 
compaixão, recolheu à casa conjugal conquistando assim a aura 
pública, e o bem estar da sua consciência. Gonçalo acolheu-a com 
indiferença, e chegou a apertar-lhe a mão, graças aos seráficos 
esforços de dois franciscanos e um carmelita, que lhe assistiam à 
doença. Alguma vez, a esposa se aventurou a falar em sua filha na 
presença dos fradinhos e estes santos varões achavam justo que a 
menina viesse pedir perdão a seu pai da filial desobediência. O 
fidalgo trejeitava negativamente, e os homens evangélicos 
encolhiam os ombros, e diziam: “Fidalgo, nosso Senhor Jesus Cristo 
perdoou a quem o matou.” 

Observava-lhes D. Maria das Dores que seria mais piedoso, e 
conforme aos preceitos de Jesus, dizer ao enfermo, que sua filha não 
praticara crime, comparável ao dos matadores de Cristo, nem a alma 
do enfermo se salvaria, negando-se a perdoar em desconto dos 
martírios, que fizera sofrer a sua filha. Os monges receavam 
estomagar o fidalgo, e privar os seus conventos da esmola 
prometida pelo doente. 

Na correnteza destas lastimáveis misérias da humanidade, as 
estrelas funestas desta família alumiavam com luz sepulcral a vida 
dos nossos desditosos de Espanha. 

Já nem o alcaide espreitava que homens pernoitavam ou passeavam 
em Segóvia, quando, a convite de Maria Henriqueta, Filipe Osório 
foi passar um dia à quinta dos arrabaldes. A cariciosa esposa tinha 
sede de solidão com seu marido. Era abril, e queria ver as Rosas-
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lindas, o florido monumento de sua filhinha. Vinha-lhe do campo o 
acre das florestas, e a juvenil Maria, que volvera aos dezoito anos, 
renovado e aquecido o sangue ao calor da felicidade, ansiou o 
campo, as flores, a sombra, os regatos, as páginas de sua vida que 
em tudo aquilo se liam. Passaram um dia de paraíso terreal. 
Brincaram como crianças, por entre as murtas e os jasmineiros, e as 
cilindras. O sol transmontava as serras, quando Maria disse: — 
Agora, vamos, filho! e agradeçamos a Deus este dia, que foi um dos 
mais completamente felizes da minha vida. 

Filipe sentou-a no selim do cavalo, e beijou-a com o fervor daquele 
beijo, que lhe dera, naquela noite da fugida de Arouca. 

Caminharam, conversando. O lacaio seguia-os vagaroso, com 
discreta distância. 

Recordava Maria os cinco anos de Lisboa, a aparição infernal do 
conde, as saudades angustiosas de Arouca, as delícias loucas dos 
seus primeiros meses de casada, as torturas inexprimíveis do 
recolhimento, a louca alegria da segunda fuga, o interrogatório e o 
desespero em casa do almotacé, a terceira fuga, o delírio com que 
lhe correu aos braços, as venturas que devia a sua mãe, e os terrores 
que lhe denegriram a felicidade nos últimos meses. Filipe ia com ela 
ao céu nestas memórias, e de lá se despenhava no abismo de outras. 
Assim lhes voara o tempo, até entrarem num carvalhal, que forma 
um como anteparo da cidade. 

 — Este sítio — disse Filipe — tem uma beleza terrível. Eu gostei 
sempre muito dele; mas nunca passei aqui sem pensar na facilidade 
com que se pode ser assaltado dentre estas furnas de árvores. 

 — Vamos depressa, Filipe, dá de esporas ao cavalo — disse ela 
vibrando a chibata na anca de ambos os cavalos. 

 — Assustei-te com as minha apreensões? — acudiu Filipe — 
Tolinha, vai devagar, que perdemos esta formosa cena... Olha os 
rouxinóis como cantam lá embaixo nas margens do rio... São ações 
de graças Deus. Agradecem conosco ao Senhor a nossa felicidade!... 
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Proferidas estas palavras, saíram dois tiros de entre uma moita de 
árvores. Maria Henriqueta soltou um grito estrídulo. 

Filipe inclinou o peito sobre o pescoço do cavalo que se ergueu de 
frente, espavorido pelo estrondo. 

 — Creio que estou morto!... disse ele. Maria saltou a terra, deu dois 
passos para o marido, que fincara os braços no pescoço do cavalo. 
Estendeu-lhe ela os seus, invocando-o com uma voz que era já um 
como derradeiro grito. Caiu fulminada a tempo que o cadáver de 
Filipe resvalava aos braços do lacaio. 

Oh! não vos dizia eu, leitores? 

Com que vontade eu quebraria a pena, se tenho de tirar dela páginas negras 

da vida dos dois tão dignos, tão abençoados, tão bem quistos da leitora, que 

amou ou ama, do pai que perdoou, ou tem de perdoar um dia, do mundo que 

sentencia ou já sentenciou paixões, que que exorbitam do estádio comum! 

Ai! eu antes queria inventar, antes mentir, antes de lançar de mim com 

asco estes apontamentos. 

E os apontamentos dizem com acerba simplicidade: 

“Viveram, em Espanha; mas pouco tempo juntos. 

O desgraçado Osório foi assassinado por um tiro, quando se 
recolhia de passeio com sua mulher”. 

Quão pouco sabia dos pormenores deste assassínio a educanda de 
São Lázaro! outras informações de mais recordados amigos de 
Filipe, e papéis que se desfariam nunca lidos na papeleira de um 
nobre, levaram o meu espírito até à catástrofe sanguinolenta desta 
tragédia. 

A catástrofe? Ainda não. A justiça de Deus é uma a justiça do 
mundo é outra. 

 

 



151 

 

CAPÍTULO 6 

O cadáver de Filipe foi numa maca para Segóvia. O quase cadáver 
de Maria Henriqueta foi transportado em braços. 

A viúva não ouviu o dobre dos sinos, nem o salmear dos clérigos ao 
levantarem o esquife, nem os responsos na igreja próxima. 

Onde estava a alma daquela mulher, que não se assinalava nos 
sentidos externos? Iria acompanhar a do esposo? Ficaria no céu, ou 
voltaria ao suplício do corpo? 

Quem diria, vendo-a extática, esgazeados os olhos, ora arrobada, ora 
risonha, e nunca lagrimosa, quem diria se ela se recordava que 
tivera um marido, um marido amado, um esteio único, e para 
sempre quebrado, na sua vida, ali assassinado ao fechar de um dia 
que ela dissera o mais completamente feliz da sua vida! 

Viram-na, ao fim de três dias, saltar do leito aos braços das 
senhoras, e exclamar: 

 — Filipe! Filipe! o seu corpo ao menos, deixem-me vê-lo uma só 
vez. 

Sabia, pois, que tinha sido morto o seu amado. Agora, se a 
Providência lhe não destina alguma missão espantosa, vesti esse 
cadáver duma mortalha, e dai-lhe na campa de seu esposo um 
lugar, dai-lhe as núpcias ditosas do túmulo, piedosas senhoras, que 
a quereis aviventar com o ardor de vossos beijos e de vossos 
prantos! 

Deixai-a viver, que Deus quer essa vida. Amparai-a nos braços, que 
ela de per si se erguerá e clamará: 

 — Estou viva: deixai passar a viúva do assassinado! O sangue que 
ele derramou, gelou-se em bronze, e pesa-me no coração. Deixai-me 
e vereis se eu era digna dele! 

Maria ergueu-se uma noite, e falou de seu marido. As ideias 
embaralhavam-se desconcertadas; mas eram ideias do passado, do 
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presente e do futuro. Pediu, instantemente, com as mãos erguidas, 
que a levassem à campa de seu marido. 

 — Deixem-na ir — disse o alcaide — e seja já. Vamos com ela. 
Quanto mais cedo rebentarem as lágrimas, mais depressa nos 
voltará a razão da infeliz. 

Foi aberta a igreja. Maria ajoelhou sobre a fisga de uma campa, que 
lhe indicaram. Debruçou-se até colar os lábios na lajem. Disse uma 
palavra, uma só, e nenhuma lágrima verteu. 

Palavra tremenda, que o futuro disse depois qual era. 

 — Mas não chorou! — disseram as consternadas senhoras. 

 — Há de chorar — respondeu o pai. 

Nessa mesma noite, disse Maria: 

 — Deixem-me ver a roupa que meu marido vestia quando o 
mataram. 

As senhoras encararam-se indecisas, e o pai murmurou: 

 — Mostrem-lha. 

Junto com o casaco de castorina amelada, vinha uma camisa cortada 
de laivos de sangue. Maria beijou o sangue, e disse: 

 — É minha: guardá-la-ei. 

E enrolou a camisa, e aconchegou-a do seio, sem a menor visagem 
de demência. 

 — Mas não chora! — diziam as meninas, em segredo, a seu pai. 

 — Se não chora, morre. 

No dia seguinte, chegou D. Maria das Dores, chamada a Segóvia por 
um criado do alcaide, que partira horas depois do assassínio. 
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A filha deixou-se apertar ao seio arquejante da mãe; viu-a chorar e 
soluçar; ouviu-lhe as exclamações ora piedosas, ora coléricas; tudo 
viu e ouviu impassível. 

 — Iremos amanhã — disse ela à mãe. 

 — Se podes, vamos, minha filha! — respondeu Maria das Dores, 
pensando que o afastá-la dali era um passo para salvá-la. 

Despediu-se das meninas e do alcaide. A todos, e a cada um disse: 

 — Até à eternidade! 

Entrou numa liteira, com sua mãe. 

Perguntou-lhe Maria das Dores que levava ela enrolado debaixo do 
braço. 

 — É o sangue de meu marido — respondeu. 

Tinha dito o alcaide a D. Maria: 

 — Excite-lhe as lágrimas, se a quer salvar. Leia-lhe as cartas que um 
amigo do marido lhe escreveu do Porto. Quer-se um abalo enérgico, 
seja qual for. Acenda-lhe o furor do ódio ao assassino. Para esse eu 
lhe darei um espetáculo no caminho. 

Ao segundo dia de jornada, D. Maria das Dores ouviu ler as cartas, 
concludentes para a certeza de ser ordenada a morte pelo conde de 
Monção. 

 — Eu já li essas cartas — disse Maria. — Sei tudo. 

Entravam na província de Valladolid, quando viram ante si uma 
escolta de soldados equestres, com dois presos manietados. Parou a 
escolta numa chã, e parou a liteira, embargado o caminho. 

Maria via tudo indiferente. 

Chegou o alcaide à portinhola da liteira, e disse: 

 — Sra. D. Maria Henriqueta, eu vingo Filipe tanto quanto posso. 
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Aproximou-se do comandante da escolta, e exclamou: 

 — Pode seguir com os seus soldados. Os presos ficam entregues à 
minha guarda. Maria olhava e parecia não compreender. 

Os cavalarias ladearam a liteira e passaram avante, dando o passo a 
soldados de pé, que alinharam em frente da liteira. 

 — Justiça de Espanha! — disse o alcaide. — De joelhos, assassinos 
de Filipe Osório! Há de pesar-vos na consciência mais o ferro que o 
ouro do conde de Monção. Depressa, enquanto eu não ponho a 
tormentos estes infames; depressa, rapazes! 

Arderam doze escorvas; o estrondo fez levemente tremer Maria 
Henriqueta; o vento rijo sacudiu depressa uma nuvem de fumo, e o 
estertor dos cadáveres passara com o fumo da pólvora. 

O alcaide avizinhou-se da liteira, e disse com risonho aspecto: 

 — É incompleta a vingança: mas não está mais em minha mão. 

E apertou a de Maria Henriqueta, que respondeu: 

 — O resto... eu! 

Os liteireiros afastaram com o pé os cadáveres do caminho, e o 
préstito caminhou devagar, esperando que Eugênia recuperasse os 
sentidos aturdidos pelo incidente. 

Ao decimo dia de jornada, chegaram os viajantes ao Porto. 

Maria Henriqueta subiu serena as escadas da casa onde nascera. 
Perguntou por seu pai, e disseram-lhe que estava gravemente 
enfermo, e sacramentado. Entrou na câmara, que já espirava o fétido 
tábido da morte. Aproximou-se do leito, ajoelhou, e disse: 

 — Venho a tempo de lhe pedir perdão, meu pai. 

O velho fez um gesto de indignação. 

Maria desenrolou a camisa do marido, e murmurou. 
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 — Em nome deste sangue lhe peço perdão. 

 — Sangue! — exclamou o velho. 

 — Sangue de meu marido, de meu marido assassinado pelo conde. 
Para nos encontrarmos todos na eternidade, perdoe-me, meu pai. 
Este sangue era inocente, e pede perdão para o nobre coração que o 
tinha, e para mim. 

Gonçalo quis sentar-se no leito: esforço vão! Pediu por acenos, que o 
sentassem. Obedeceram-lhe. Chamou a filha a si, aproximou-a do 
peito, e balbuciou: 

 — Perdoa-me tu, perdoa-me tu, desgraçada!... 

E continuava a querer apertá-la entre os braços convulsos, quando a 
face, pendida para o seio, encontrou a cabeça de Maria, e esteve 
assim instantes. Eram os últimos. Os braços, ao descaírem, 
inteiriçaram-se e os dedos recurvaram-se um pouco. 

Maria retirou a cabeça úmida do soro que corria dos cantos dos 
beiços do defunto. Fitou os olhos na face morta de seu pai, e disse: 

 — Perdoo-lhe, meu Deus! Perdoai-me vós a mim, quando eu for à 
vossa presença! 

No dia seguinte, a sociedade ilustre do Porto pejava as salas funerais 
do palácio de Gonçalo. Ninguém vira Maria Henriqueta. As damas 
íntimas de D. Maria das Dores puderam apenas saber que a viúva 
tinha saído à meia-noite acompanhada de um lacaio. 

Assim fora; e quisera ela acompanhar-se do lacaio do marido, o fiel 
criado de vinte anos; mas ninguém dera novas dele, desde que 
entraram no Porto. 

D. Maria das Dores tentou estorvar-lhe o misterioso desígnio; mas a 
filha respondia-lhe: 

 — Seja piedosa! não me mate! deixe-me, em sinal de compaixão das 
minhas infernais penas. 
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Só a violência podia embargar-lhe a saída. Aconselharam-na à 
fidalga os familiares e parentes; mas quebrou de ânimo para tanto. 

Maria Henriqueta saiu. 

E cinco dias depois anoiteceu-lhe em Lisboa; e no dia seguinte 
atravessou o Tejo, e foi caminho de Extremoz. 

Correm rápidas estas cenas, porque Maria não murmurava mais 
palavras que as urgentes para o cumprimento de suas ordens ao 
criado. Os dias eram os mesmos; brida solta enquanto os cavalos 
podiam; novos cavalos quando caíam de fadiga os outros. Os 
viandantes que a encontravam entre nuvens de pó, diziam: “Que 
extravagante mulher! É alguma fidalga, que não sabe como há de 
consumir o vigor dos anos, espicaçados pela riqueza!” 

Outros achavam-lhe um belo rosto alumiado por sinistra auréola, e 
paravam a contemplá-la nos curtos intervalos em que pousavam nas 
estalagens, ou alugavam cavalos nas grandes povoações. Em 
algumas estalagens, os passageiros curiosos, ao romper do dia, 
perguntavam ao lacaio: “Que tem sua ama, que soluçou e gemeu no 
quarto toda a noite?” 

A duas léguas aquém de Extremoz, apeou Maria Henriqueta, a 
esperar que anoitecesse para entrar na cidade. 

Ao cair da tarde, entraram na estalagem uns homens vindos da feira 
de Extremoz, e contaram ao estalajadeiro o seguinte: 

“Seriam duas horas da tarde quando saía de se receber numa igreja 
um Sr. conde com uma menina, que lá diziam ser a mais rica da 
província. Estava muito povo no adro, e muito fidalgo, que já não 
cabia na igreja. Saíram os casados já recebidos, e o noivo vinha que 
parecia um rei, e a noiva era mesmo um palmito, com tantos 
brilhantes como as estrelas do céu. E vai nisto, quando o conde ia a 
dar a mão à noiva para entrar no coche, um homem que eu não 
cheguei a ver, mas que me disseram que era já avelhado, chega ao 
pé do conde cara a cara, diz-lhe não sei que, e enterra-lhe três vezes 
no peito uma faca!” 
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Maria Henriqueta expediu um grito que chamou a atenção de todos, 
para o repartimento do tabique, além do qual estava a saleta, que 
lhe deram. Movera-se o estalajadeiro a saber o que tinha a fidalga, 
quando ela abriu a porta, e perguntou: 

 — E ouviram dizer quem fosse o homem que matou o conde? 

 — Ninguém lá soube dizer quem era, fidalga! 

 — Prenderam-no? 

 — Ora! isso foi como o senhor sol. Lá ficou na cadeia. Eu bem quis 
ver-lhe os focinhos; mas era tanto o povo, que ninguém lhe chegava 
à beira. Uns diziam que era mandado por outro que queria casar 
com a menina; outros contavam lá a coisa como queriam; o caso é 
que ao certo ninguém sabe dizer quem é. Amanhã é que pelas 
perguntas se há de saber. 

Não se deteve Maria Henriqueta. Chegou a Extremoz, e viu no 
primeiro palacete as portas cobertas de crepe com franja de prata. 
Sem perguntar, soube que dali havia de sair o cadáver do conde de 
Monção. 

Apeou-se na estalagem, e pediu guia para a cadeia. Como a 
julgassem curiosa de conhecer o assassino do conde, disseram-lhe 
que ele estava a perguntas em casa do juiz de fora. Foi Maria a casa 
do juiz de fora, e conseguiu entrar até ao salão de espera. Era 
proibido o acesso ao gabinete do ministro, onde estava o 
interrogado. 

Esperou que ele saísse, viu-o, e conheceu o criado de Filipe Osório, o 
seu amigo de nove anos. Viu-a também ele, e parou, abriu ainda a 
boca para exclamar; mas logo viu que a fidalga tinha sobre o nariz o 
dedo, em gesto de silêncio. 

Passou o preso, e Maria Henriqueta, escutando os rumores, que 
vinham do gabinete, ouviu dizer que o assassino do conde 
confessara quem era, e a causa por que praticara o homicídio, 
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mostrando suprema coragem para morrer, vingado o amo, que às 
ordens do conde fora assassinado. 

Decorridos dois dias, Maria Henriqueta vestiu uma velha roupa, 
alinhavada ao uso do Minho, e pediu ao carcereiro licença para falar 
com o preso, que era seu irmão. Foi-lhe concedida, como coisa 
usual. O preso, ao vê-la, lançou-se-lhe a chorar aos pés, e disse: 

 — Perdoe-me vossa excelência... 

Maria susteve-o, porque o carcereiro estava ainda perto, e, baixando 
a voz, disse: 

 — Entrei aqui como tua irmã, fala baixo... De que me pedes perdão? 

 — Tirei-lhe a vingança que era de vossa excelência... mas não pude 
mais com a minha paixão. Eu adivinhava que a fidalga vinha; e a 
minha vontade era esperá-la e guiá-la na sua vingança; mas naquele 
momento em que o maldito saía da igreja, não pude ter mão em 
mim; cheguei-me ao pé dele, e disse-lhe: “Sou o lacaio do Sr. Filipe 
Osório” e matei-o a facadas. Estou contente, palavra de fiel amigo! 
Agora, que me enforquem quando tiverem ocasião, que eu cá fiz 
trinta anos à justa há mais de vinte. Não podia empregar melhor a 
vida! 

 — Não hás de ser enforcado, João — disse Maria. 

Hei de salvar-te; irás daqui para Espanha. 

 — Salvar-me?! Deixe-se disso, fidalga; não vale a pena andar a 
minha ama nesses arranjos, sem jeito nem saída. Vá vossa excelência 
para sua casa, e deixe-me cá com a minha consciência, que estamos 
de boas avenças, eu e mais ela, assim me Deus salve a minha alma. 

 — Cala-te, e obedece-me, João. Vê em mim teu amo. Ver-me-ás 
mais vezes. 

Maria voltou ao dia seguinte, e ao outro. O criado que a seguira, já 
tinha voltado ao Porto, com uma carta a D. Maria das Dores. Rezava 
assim o período final: 
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“Mande-me, pois, quanto possa, quanto vossa excelência daria para 
o resgate de sua filha. É a minha vida que salva da forca. As suas 
joias valiam mil cruzados: dê-mas, que eu não quero mais nada da 
herança de meus pais, senão uma mortalha, e um túmulo para os 
ossos de meu marido e para os meus.” 

À quarta visita que Maria Henriqueta fez ao preso, deteve-se a falar 
com o carcereiro. Era um homem pobríssimo, bondoso, dado com os 
presos, que o sustentavam. Num relance da conversação, Maria 
assumiu o tom natural de senhora, e disse-lhe: 

 — Dê-me o preso, que matou o conde, e eu dou-lhe por ele quinze 
mil cruzados. V. mercê recebe os quinze mil cruzados, foge para 
Espanha com o preso, e vai viver feliz e na abundância onde quiser 
viver fora de Portugal. Repare que não é a irmã do preso que lhe 
fala, é uma mulher que lhe dá, passados alguns dias, quinze mil 
cruzados. 

O carcereiro mediu-a de alto a baixo, e murmurou: 

 — Isso é mangação? Eu não sei com quem falo. 

 — Que lhe importa saber com quem fala? Resolva-se neste 
momento. Aceite a independência onde a quiser gozar. Que 
responde? 

 — Nós falaremos, senhora; mas se me prendem... 

 — Siga o preso, que ele vai recomendado a pessoa de Espanha, que 
dará a ambos completa segurança, e passagem para o exército 
francês, se a quiserem. 

O carcereiro anuiu, sem grandes oscilações de consciência. Esperava 
Maria a resposta de sua mãe com ansiedade. Ao fim de sete dias 
chegou o mordomo, a quem D. Maria das Dores confiara dinheiro 
excedente ao valor das joias. 

O carcereiro foi chamado à sua presença, e viu o dinheiro. 
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 — Traga por aqui o preso esta noite. Venham de roupas mudadas 
para não serem conhecidos. Aqui recebe vossemecê o dinheiro, e ele 
uma carta. Depois, sigam o caminho mais seguro que tiverem. 

 — Eu sei os atalhos aos palmos até à fronteira — disse o carcereiro. 

Às onze horas da noite desse dia, apresentou-se na prisão o 
carcereiro, dizendo que o juiz de fora mandava remover da prisão 
comum o preso matador do conde, e metê-lo em segredo. Os 
companheiros lastimaram o destino do infeliz. 

Dado este passo, o criado de Filipe Osório vestiu, na residência do 
carcereiro, a roupa que este lhe deu, e passou por diante das 
sentinelas, que o julgaram amigo ou familiar do carcereiro. 

Maria Henriqueta esperava-os no seu quarto da estalagem. Recebeu 
o criado entre os braços, que se não pejaram de estreitar ao coração o 
vingador de seu marido. Deu ao homem vendido a quantia 
estipulada. Deu basto dinheiro ao amigo, e uma carta para o alcaide 
de Segóvia. O servo beijou-lhe as mãos, banhou-lhas de lágrimas, e 
partiram. 

 — Não tenho mais que fazer aqui — disse Maria Henriqueta. 

E, nessa mesma hora, saíram para Lisboa, e seguiram viagem para o 
Porto. 

O sangue da infeliz tinha estuado, arrefecido nas veias. Apagada a 
flama da vingança, um leve sopro lhe levaria o espírito vital. No 
caminho, sucumbira muitas vezes ao cansaço, e fizera a jornada de 
liteira. 

Entrou em casa de sua mãe, e disse: 

 — Agora venho pedir a mortalha. 

Rodearam-na as consolações frívolas, e o maravilhoso da vingança 
que lhe atribuíam os já sabidos na morte trágica do conde. 
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 — O criado fiel — dizia ela à mãe — não me deixou cumprir a 
promessa que fiz sobre a sepultura de meu marido. VINGAR-TE-EI, 
disse eu; mas eram tantos a amá-lo, que me roubaram a glória de ver 
o sangue do algoz! Agora, Deus que me julgue! 

 

CONCLUSÃO: UMA CARTA 

Fiz quanto pude em serviço do seu romance, e obtive o essencial da 
sua incumbência, posto que o esquecimento de pessoas desgraçadas 
é uma das muitas corcundas do aleijado gênero humano, se não é 
antes providencial o esquecimento para que cada homem, cada 
infeliz, digo, cuide egoistamente de si. 

Passo sem mais preâmbulos, a dar-lhe conta do meu encargo. 

Maria Henriqueta Osório da Fonseca viveu cinco meses em 
companhia de D. Maria das Dores. Disse-me alguém que ela nunca 
saía do seu quarto, nem recebera nele pessoas, senão sua mãe e a 
ama, que a criara. Neste espaço de cinco meses, quisera ela chamar 
ao Porto os ossos de seu marido; porém, o alcaide respondeu que as 
carnes vestiam ainda os ossos. Não alcancei a razão por que Maria 
Henriqueta, no fim daquele tempo, se recolheu a Arouca e ao quarto 
onde residia, quando Filipe Osório a foi buscar. Soube que ela, 
enquanto as forças a deixaram, ia todos os dias ao muro, onde ficava 
a olhar largo tempo para o galho da árvore a que subira Filipe. 

Afinal faleceram-lhe as forças para estas saídas, e pouco tempo 
desejou tê-las, porque morreu, dois meses depois da sua entrada no 
mosteiro. Jaz enterrada na claustra de Arouca, sem epitáfio, nem 
data do nascimento ou morte. 

D. Maria das Dores viveu ainda doze anos, se não contente, com 
aparências de resinada. Para o fim da vida foi muito devota e 
esmoler. Jaz no seu jazigo, em uma capelinha da catedral. 
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Eugênia morreu em Arouca nos braços de Maria Henriqueta, a 
quem estava decretado que todos os golpes lhe acertassem no 
coração já moribundo. 

 

O vingador de Filipe Osório, com o carcereiro, chegaram sãos e 
salvos a Segóvia; apresentaram-se ao alcaide com a carta de D. 
Maria Henriqueta, e receberam passaportes até encontrarem o 
exército francês, que abandonava as praças espanholas. O ex-
carcereiro lá se estabeleceu por França com os seus quinze mil 
cruzados, e pode ser que deixasse prole abastada. João, o lacaio, 
alistou-se no exército, negociou no comissariado, e apareceu em 
1852 no Porto, onde ninguém o conheceu. Como achasse morta sua 
ama, foi a Segóvia, e achou também morto o alcaide. Tornou para 
França, e não chegaram ao meu conhecimento outras memórias 
dele. 

Aqui tem o mais que pude esquadrinhar, depois das informações 
que lhe dei. De umas e outras faça um uso conveniente, conveniente, 
digo, desejando eu que o seu romance tenda a escarmentar, e avisar. 

Reflexionando eu muitas vezes na vida dos desgraçados 
personagens desta esquecida história, tenho formado um juízo mal 
seguro acerca da moralidade dela; diferentes ilações me combatem; 
mas uma há que as outras não derribam, e é: que um pai não deve 
ser o supremo árbitro do coração de sua filha. Ilustrá-la, guiá-la, é 
uma coisa; arrastá-la pelos cabelos dum suposto abismo para 
despenhá-la num abismo certo, é outra coisa. 

Além disto reconheci a mão da Providência carregando sobre 
Gonçalo Malafaia, que fizera da obediência filial um pretexto para 
cobrir sua ambição de haveres. Aqueles vínculos de Freijoim e 
Águas-Santas foram a causa eficiente da morte de Beatriz de 
Noronha, da demência de D. Francisco de Ataíde, e das mil 
desgraças consecutivas. Não é de desprezar este aspecto de 
moralidade que oferece o seu romance. 



163 

 

Desculpe os conselhos do seu velho amigo, se os tem nessa conta: eu 
quis apenas dizer-lhe em pouco o muito que tenho pensado nos 
desastres de uma infeliz família, em cuja casa tomei chá, quando era 
menino. Que “FUNESTAS ESTRELAS!” 
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