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A EXCELSA RAINHA D. MARIA II NA INTIMIDADE
(Reflexões aproposito de um manus cripto existente na
Bibliotheca Nacional de Lisboa)
A Feira-da-Ladra, que hoj e semanalmente se realiza no
Campo de Santa-Clara (depois de ter percorrido em Lisboa
varios sítios), a F eira-da-Ladra (ou Feira-da-Lada, como querem
alguns) ,-- Rags-F air («feira de trapos », corno picturescamente
lhe chamava o Sr. Edgardo Prestage, quando em 1894 alli andou
com migo),- a Feira-da-Ladra tem no :Mercado de San' -Bento,
imbora muito r esumida e r eles , um a verdadeira filial.
Das dnas, qu ::~ ndo e ra mais moço e mais tempo tinha disponível, costumava eu ser frequentad or com assiduidade Seduzia-me
aquelle phantasti co pandemonium) qu e no meio das mais incríveis
inutilidades, por entre fechadur as sem chave e chaves sem fechadura, pregos inferrujados, canivetes sem folha nem cabe,
potes sem fund o, chinelos velhos sem so la, e toda a casta emfim
dos mais sordidos farrap os, offerece não raro lindas loiças da
China ou do J apão (loiça da India, como lá lhe chamam), porcelanas de Sevres ou de Saxe, fa ianç.as da nossa antiga Fabricado-Rato, xarões imbutidos de mad re-perola com os mais irisados
effeitos de luz, marfins esc ulpidos ou r endilhados, esmaltes de
procedeneia oriental ou mesmo eur opéa , bordaduras a oiro ou a
matiz, retratos a oleo, gravuras, livros velhos, pergaminhos,
moedas romanas, medalhas, sinetes e camapheus, preciosidades
ás vezes de todo o genero, que ninguem sabe nem suspeita como
alli podem ter ido parar !
F oi numa d 'essas dig ressões qu e um dia (com grande espanto
meu!! !) logrei achar e adquirir no Campo de Santa-Clara varios
pergaminhos medievos , dos quaes , po r serem particularmente
relativos a coisas do antigo Vermandois, fiz offerta á Sociedade
Academica de San'-Q,uintino (instituto a que tenho a honra de
pertencer na qualidade de membro associado).
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E foi no Mercado de San'-Bento que uma vez se me proporcionou ensejo de comprar, estampado na «Lith. de Maurin)), o
retrato da Senhora D. Maria II, Rainha de Portugal.
Ora aconteceu que, no momento em que eu ajustava com a
vendedeira o preço da lithographia) passavam pela frente da
barraca duas mulheres da clas~e popular, ainda moças (tão moças, que nenhuma das duas poderia ter pessoalmente conhecido
aquella Rainha, fallecida em Novembro de 1853).
Suspendendo os passos, e affirmando-se no retrato que estava
patente á vista dos transeuntes, disse uma d' ellas para a companheira:
-Olha: não vês? é a Rainha tyranna.
Paguei o preço ajustado, guardei o retrato, e fui pelo Mer.cado ·continuando no meu vagaroso passeio. Não sei portanto se
:as duas mulheres proseguiram nos seus commentarios ácêrca da
«Rainha tyranna».
Mas ... deu-me no gôtto aquella sentenciosa qualificação que
ouvi dar, de «Rainha tyranna)), á virtuosa educadora d'El-Rei
D. Pedro V. E
que sobretudo me surprehendeu ... foi que
similhante doesto partisse de quem, por sua edade, não poderia
ser ainda nascida ao tempo do regímen cabralino.
R.ainha tyranna! ! ! A expressão é de todo o ponto falsissima.
Nas suas brilhantes condições de muitíssimo intelligente, aquella
augusta Senhora sentiria talvez disposições innatas para o aucto-ritarismo,- qualidade muito habitual nos talentos superiores. E
que admira então - serem-lhe sympathicos na administração
pública os estadistas eminentes, sem se prender com a secundária
-circumstancia dos meios mais ou menos violentos, por que abriam ·
caminho aquelles estadistas na realização energica dos seus pati-ioticos planos?
' Entretanto. . . d' essas tendencias auctoritarias até ás propensões para a tyrannia. . . vai um profundo abysmo que a
illustre Princeza nunca desejaria nem saberia transpôr.
-·. De um animo essencialmente bondoso, e até por ·vezes carinhoso, a Rainha D. Maria II estava longe, longissimo, de merecer aquelle epitheto, com que malevolamente pretendiam caluniniál-a, de «Rainha tyranna>>.

o

Em abono da minha asserção, bastar-me-ha dar uma simples
amostra do que era na vida íntima do lar a Soberana excelsa.
Tenho defronte de mim, na Bibliotheca Nacional de Lisboa,
um volume de miscellanea manuscripta, que na respectiva secção
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offerece o N. 0 449 por marcação bibliotheconomica, e (em fls. 23
a 24) incerra uma carta autographa da Rainha a que ine estou
referindo , - carta escripta em papel timbrado com um escudete
em relêvo branco, sobrepujado por corôa real, escudete em que
avulta um ~ (gothico ), inicial do nome da signataria.
Aqui vai a carta :
Lisboa 6 de Setembro da 1853.
Minha queTida Alexina
Remetto o cold c1·eam pa o Gugu e dé o outro embrulho a
Isabel que são as guarnições pm·a os trez pares de calças que lhe
faltavão. Não faz ideia da belleza dos quartos dos pequenos he
de se ter vontade de lá rJW?'a?'. O João está encantado do seu e
conta de lhe esc1·eve1· hoje ou amanhà- A Josefina disse-me. q~e
lhe tinha encommendado flanella mande-me dizer quanta he pre~
ciso. Ja comprei 7 duzias de lenços para o seu João e hum com
cães de caça e animaes. Ads curem-se todos dep1·essa e venhão
quanto antes diga isto ao Elias e que eu estou optima tendo dormido esta noite seguido desde as 10 t /2 hontem até hoje as 9 da
manhà.

No sobrescripto áparte,-sobrescripto que está hoje collado
á carta, e que apresenta ainda no fecho o sinete de lacre vermelho, no qual figura aberto um ~ (gothico) sobrept~ado por
corôa real, -estão, pelo punho tambem da Soberana, as seguintes
palavras: «Para D. Alexina>).
E agora se me perguntará: - quem sería esta «D. Alexina»
que a imperiosa Rainha tratava pelo epitheto de «querida», e
com a qual se carteava em tão am ena familiaridade?
Francisco Antonio Martins Bastos, - um saudoso e bondoso
velho que foi meu Mestre de Latinidade, e que D. Maria II
escolhêra para ser nessa disciplina o preceptor de seus augustos
Filhos,- Francisco Antonio :Martins Bastos é quem nos vai levantar uma pontinha do véo.
Em pag. 247 da sua Nob1·eza litteraria (ou Breve 'resumo dos
P1·ivilegios da llob1'eza: 1. 0 dos ProfessoTes Publicas: 2. 0 dos
lVIestres dos Príncipes: 3. 0 dos Ayos dos Mesmos Senhores. Com
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huma noticia dos que tem seTvido estes cargos) e outros importantes.
Dedicado a Sua Ma gesta de F/delissima El-Rey o Senhor Dom
Pedro V. por F1·ancisco Antom:o Martins Bastos - Lisboa-Na
Imprensa Silvia na - 1854 - ln -8. 0 ) - diz o auctor :
«D. Alexina Weber foi destinada para servir a Sua Alteza»
(o Infante D. Luiz) filho da Rainha D. Mm·ia II) «no seu
quarto, e dirigi-Lo nos seus primeiros annos, assim como D. Maria Carolina Mickisch, que assistio a todos os Senhores Infantes,
e Infantas até 1851».
E depois, · em pag. 248, accrescenta: - «O Senhor Infante
Dom João, Duque de Béja, foi criado no seu quarto pelas mesmas pessoas».
Consultêmos tambem as Memorias para a Historia de El-Rey .
Fidelíssimo o Senhor D. PedTo V e de seus Augustos Irmãos
dedicada a Sua Magestade Fidelissima El-Rey o Senhor Dom
Luiz I por F'rancisco Antonio Martins Bastos Cavallei?·o da Ordem
de Ch1·isto) Mest1·e de Suas Magestades e Altezas Reaes) etc.) etc.,
(Lisboa- Typographia Universal - 1863 - In-8. 0 ).
Narrando-nos uma das suas digressões a Mafra, por occasião
de lá estar a Família Real em Septembro de 1859, diz Martins
Bastos (na pag. 141 das citadas Memorias) haver-lhe apparecido
na Livraria do Convento «a Sereníssima Senhora Infanta Dona
Antonia, acompanhada da virtuosa D. Alexina Weber, e dos
Senhores Infantes».
Em pag. l 57, referindo-se ao casamento da Infanta D. Antonia com o Príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen,
diz que tinha assistido áquella Princeza na sua educação D. Maria de Vasconcellos e 8ousa, e que nesse mestér «a ajudou
D. Alexina Augusta Webm·, pessoa de grande merecimento».
Na pag. 164, mencionando a infermidade typhica de que
fôra accommettido em Outubro de 1861 o Sereni8simo Infante
D. Augusto, Martins Bastos inclue D. Alexina Augusta Weber
no grupo das pessoas, a quem mais cuidados inspirára; logo de
princípio, aquella doença.
Depois (em pag. 169) registando os apparentes -allivios, que
no 1. 0 de Novembro apresentavam o Infante D. Augusto e seu
irmão egualmente infêrmo (O Infante D. Fernando), escreve o
-insigne latinista :
«Cheia de esperanças e alegria andava D. Alexina Augusta
Weber, por vêr que o Senhor Infante Dom Fernando experimen·tava tantas melhoras, que hum elos Medicas da Real Camara
affiançava o seu prompto restabelecimento. O Senhor Infante

...
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D. Augusto achava-se em convalescença; tudo promettia serenidade, depois de tão grande tormenta».
Mas a tormenta voltou, e voltou recrudescendo medonha.
Ao descrever-nos (em pag. 175) a profunda consternação que
inluctava os habitantes do Paço na occasião de fallecer aos 11
de Novembr·o El-Rei D. Pedro, exclamava o angustiado velho:
- «Qne direi do Visconde da Carreira, do Conselheiro Moreira,
de D. Alexina Augusta Weber, dos Creados Particulares, e ma.is
pessoas dos quartos de El-Rey defuncto, e dos Senhores Infantes,
tanto do fallecido, como do existente? Todos, debulhados em
lagrimas, parecião ternos filhos, chorando a morte de hum Pay,
o mais extremoso ! »
E quando no princípio do anno seguinte se determinou que
o Infante D. Augusto passasse a residir no Paço-do-Lumiar,
para ultimar ahi sua convalescença, lá o foi acompanhar naquelle
campestre logarejo a cuidadosa e affectuosa D. Alexina Weber,
conforme nos faz notar Martins Bastos em pag. 206 do seu
livro.
D. Alexina Augusta Weber se chamava portanto aq.uella
senhora a quem D. Maria II tanto affecto dispensava na Carta
familiar que deixei transcripta. As funcções que no Real Paço
desimpenhava a mesma D. Alexina, tambem o leitor fica perfeitamente imaginando, mercê das palavras que a seu respeito
Martins Bastos nos deixa ler.
E agõra, que já sabem de quem se trata, digam-me com
franqueza: -não é devéras· incantadora a carinhosa affabilidade
com que D. Maria II se dirige por carta a quem lhe cuidava
dos Filhinhos? Sente-se alli posta de parte a ceremoniosa etiqueta.
Sente-se apenas a agradavel confraternização (differentissima
imborit a esphera das duas confraternizantes), sente-se a confraternização captivantissima de dnas mães, que docemente se comprazem no trocar de idéas affectuosas e mimosas em referencia
ao tratamento da prole.
Veja-se ·aquella doçura de sentimento feminil, no afan e ao
mesmo tempo na singellez despretencrosa com que a signataria
da carta (uma Rainha) se occupa em remetterJ ella propria, presentinhos para os filhos da sua estimada serviçal: -«cold cream»
para o pequenino Augusto (a quem trata familiarmente por
«Gugn))) e ccguarnições)) (de rendas ou de bordados) para infeitar
·a Isabelinha. V em nisto a J osephina (alguma parenta ou amiga da
D. Alexina, algnm'-outra serviçal tambem do Paço), vem a Jo-

8
sephina dizer-lhe que recebê r a da amiga (ou da parenta) incargo·
de comprar-lhe <dlanella» (talvez para agasalhar as creancitas
da D. Alexina): e logo a Rainha se mette de permeio a fazer
as despezas, perguntando «quanta é preciso» (quer dizer, quantos
covados de flanella carece de comprar-lhe para completo agasalho
da pequenada). Seguem-se depois ... de lenços nem menos de
septe duzias «para o seu João»,-e entre. esses lenços «hum
com cães de caça e animaes>>: a Rainha a tudo attende, sem lhe
esquecerem siquer os mínimos pormenores de ornamentação nas
roupas que offerece de presente, para em tudo mostrar á sua
«querida Alexina» os mais delicados requintes de meiguice. Em
meio d'isto, fala-lhe dos proprios filhos d' ella (dos Infantes) : e
com que graça ella desce ás minucias de gabar-lhe a «belleza
dos quartos dos pequenos» (dos pequenos- repare-se bem no
suavíssimo sentimento de tal expressão), accrescentando em seguida que <<O João» (assim fala a Rainha familiarmente do Infante D. Joã.o, seu terceiro Filho) <<está encantado» com o aposento que lhe destinaram! E d'esse incanto lhe daria parte á
D. Alexina o proprio D. João, em carta que tencionava escrever-lhe naqneHe mesmo dia ou no seguinte.
Do final da carta deduz-se que D. Alexina e os seus estavam
no campo a convalescer de qualquer infermidade que em Lisboa
se não pudesse bem tratar. Pois bem: <<curem -se todos depressa»
(diz-lhes a Rainha) «e venhão quanto antes». Sempre amabilissima em tudo, propõe-se convencêl-os de que não pode passar
sem tão amavRl companhia. E accrescenta depois: <<diga isto ao
Elias» (era mui provavelmente o 1\'Iedico da Real CamaraFrancisco Elias Rodrigues da Silveira- que estaria tambem
tomando ares-de-campo na mesma localidade em que se achava
D. Alexina Weber).
.
Por último, dá-lhe notícias da bellissima saude que sente, e
da despreoccupada alegria que por isso a domina, ao participarlhe que na vespera tinha dormido seguidamente dez horas e
meia,- sem (coitada!) suspeitar que, poucas semanas depois,
iria dormir o somno eterno em San'-Vicente-de-fóra.
Parallelamente á missiva que ora acabo de analysar, pode
outra collocar-se, dirig~da pela augusta Rainha ao Marechal
Duque de Saldanha. Existe essa no opulento arehivo do Sr .
.Guilherme João Carlos H enriques,- um erudito escriptor que
tem o seu nome vinculado a trabalhos importantíssimos, e que
não só da carta me facultou cópia authentica, mas inclusivamente
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me permittiu aqm transcrevêl-a, o que muito penhorado lhe
agradeço:
Meu

Que~rido

Duque

Peço-lhe que escreva a El-Rey corno cousa , sua pedindo-lhe
para hirmos ao bazm· do passeio não diga que fui eu que lhe pedi
isto. ·Espero velo em pouco dias.
FMar·ia

Este gracioso bilhete, escripto ás escondidas, escripto á pressa
(e tão despreoccupadamente que até lhe falta a virgulação, como
lhe falta o s final da palavra ccpoucos» ), -este gracioso bilhete,
gracioso até no desalinhavado feitio com que está redigido, desalinhavado mas naturalíssimo e elegantíssimo,- este gracioso
bilhetinho (e não me canso de o proclamar <<graeioso») deixa-me
adivinhar que se tratava da célebre illuminação com balões venezianos, realizada em 31 de Agosto de 1851 1 para beneficio do
Asylo da Mendicidade, festa que despertou entre os lisboetas um
ardente alvorôço, como testemunham periodicos d'aquelle tempo,
e como eu proprio tive occasião de presenciar em pequeno.
Festa deslumbrante foi essa, em que havia um bazar de
prendas (algumas d'ellas offerecidas pela caridosissima Soberana
e por S. M. El-Rei D. Fernando),- e á rifa das prendas sorteaveis em bilhetes, que alli mesmo se desdobravam para a verificação dos brancos ou dos premiados, toda a gente acudiu
pressurosa, apurando-se em remate definitivo uma avultada
quantia, producto da rifa no bazar e producto do que pagava
cada pessoa por intrar no jardim.
Era a essa festa que, na sua breve cartinha ao Duque de
Saldanha, mostrava a Rainha D. Maria II impacientes desejos
de assistir. El-Rei D. Fernando mostrára-se talvez menos inclinado a lá concorrer; e a sua amantissima Esposa, anhelando
ver os effeitos da illuminação, mas não querendo contrariar directamente a pouca vontade do regi o Consorte. . . lança mão do
singello e trivial expediente que usaria em casos analogos a mais

1 Repetiu-se nalil noites de 2 e 4 de Septembro, e repetiu-se tambem no
anno seguinte.
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simples burgueza : mette por impenho um intermediario de preponderancia. Esse intermediario ... era, nem mais, nem menos,
o ínclito e prestigioso 1\'Iarechal, que ao tempo se achava em
toda a inexcedível fulgurancia do seu alto valimento. Positivamente um pequenino estratagema de lar conjugal, tramado com
toda a infantil innocencia e, apar d'isl::!o, · com toda a sagaz experteza de uma traquinas que não quer sobranceira impôr vontades ao marido, mas que não sabe resistir ao appetite juvenil
de tomar parte no divertimento !
Digam-me lá: não acham adoravel aqu ella earta?
E pode então alcunhar-se de C<tyranna», ou de «suberba»
(como tambem, mais de uma vez, lhe tenho ouvido chamar), a
incantadora Princeza que taes missivas escrevia ? !
Mimosa tyrannia porcerto, e subArbia dulcissima, a de uma
Rainha que, nos actos íntimos da Eua existencia domestica,
Esposa-modêlo e Mãe-modêlo, exemplarissima em tudo, tão delicada e tão gentil denuneiava a sua organização de Mulher!
Archivando na «Sala rios Manuscriptosn a primeira das duas
cartas que transcrevi, a Bibliotheca Nacional de Lisboa archivou
não sómente um precioso autogl'apho, mas um documento demonstrativo do caracter amoravel e carinhoso por qne se notabilizava a nossa primeira Soberana Constitucional.

