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Carla do Imperador D. Pedroí í áeercií É
educação de sens aiiíçiislos lillios
A carta, que vam os transcrever, foi c o 
piada, ha muitos anuos, no Rio de Janeiro
do proprio original, escripto pelo punho do
senhor D . Pedro IV , 1.® Im perador do
Brazil, e dirigida á virtuosa condessa de
Itapagipo, a quera então incum bia a ed u 
cação dos Principes Im periaes. Na corren
teza espontanea do dizer, na elevação sin
gela do pensam ento, e na excellencia dos
principios salutares, que encerra, esta no
tável carta é um verdadeiro modelo do estylo epistolar e do desvelado empepho- de
um pae na boa educação dé seus fi
lhos; de filhos, que urn dia deviam ex em 
plificar os povos com a moralidade de seu
proceder, como a m ais brilhante, e precio
sa joia da corôa dos reis. Admiram os, em
conclusão, o modo terno porque o Im pera
dor se exprim e ácerca da 1.* Im peratriz do
Brazil, sua primeira esposa, e cujas v irtu 
des são ainda modelos de ensinos n’aquella
abençoada região.— E is a carta:
Porto, 4 de fevereiro de IBS.'!.;
Minha muito respeitável Henhora.
«Agradeço lhe. miUto as suas cartas de G
de setem bro, e 1 2 de outubro, e as n oti
cias, que n ’ellas nje dá de m eus queridos
filhos. E u lhe rogo, que olhe para elles co 
mo se fossem seus proprios, e que so lemque jam bem são filhos da nossa fina
da Imperaú”.'''- a-fiweHa á quem a condessa tan-'
to d e v i KogÕJhe w ' ’
continue a
dar-me noticias d'elícs, e
pr.meira
oceasiâo, qud tívery peça Iiceiiç»
tutor,
para m e mandar uma inform ação'dó v^da
um dos mostres, para que eu saiba o que
cada um de meus filhos tem estudado, e
está estudando, sua applicaçâo, intelligencia e adiantamento; o que muito me inte
ressa saber. E u receberia essas informaç3es com dobrado prazer, se o tu tor.pcjes-, •
se por baixo: — Tudo o que diz o utestee 4
verdade (ou não), por isto, e po^r nquillcf— ^
e assignasse.
. • • •

R ogo lhe sobretodo que cuide em que
meus filhos mostrem bom modo a todos: —
que suas 'maneiras sejam delicadas;— que
quando conversarem , suas palavras sejam
hem pronunciadas, e escolhidas. Egualm ente lhe peço, qiie nEo consinta, que diante
d’elles se fallem cousas, que lhes possam
ser nocivas; o que jam ais d eve ter logar
entre pessoas bem educadas.
Perdoará uma grande seccatura; mas o
amor de pae, e o interesse que tenho por
m eus filhos, a isto me forçam, além do al
to logar, que occupam na sociedade, e de
que possam para ò fdtuto fazer as delicias,
e á leÍècidade do Imperio Brazileiro.
A prõveito m âis ésta occasiSo para lhe
fazer conhecer, esperando que o acredite,
qñe'’8 óu seu affeiçoádo
i ) . Pedro.
P . S . —Peço lho que faça os m eus ^cum
primentos a José B onifacio, e a todas as
senhoras do Paço.

