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 O romance Ambições foi publicado inicialmente em 1903 
e incorpora temas centrais do debate social e político do início do 
século xx, como o papel social da mulher, o direito ao divórcio, e a 
educação, temas sempre presentes na intervenção pública de Ana 
de Castro Osório e que viriam a constar das suas obras educado-
ras e propagandísticas posteriores, como Às Mulheres Portuguesas 
(1905), considerado o primeiro manifesto feminista português, e 
A Mulher no Casamento e no Divórcio (1911). 
 Ana de Castro Osório foi uma das mais destacadas figuras 
do feminismo em Portugal e uma das mulheres que, na viragem 
do século, se destacaram pela intervenção social, cultural e políti-
ca. Apesar de ser hoje reconhecida principalmente no campo da 
história e da sociologia, como pioneira do movimento feminista, 
foi também autora de uma vasta bibliografia, que começou na li-
teratura infantil e se estendeu à literatura para adultos, ao teatro e 
a textos interventivos.
 Este livro é um valioso estudo de caso no contexto da obra 
de Ana de Castro Osório, e a sua centralidade reside em dois as-
pectos principais. O primeiro é o facto de incorporar muitos dos 
temas que viriam a constar dos seus textos ensaísticos e que nor-
tearam a sua intervenção pública, ficcionando-os e permitindo, 
assim, que mais facilmente chegassem ao grande público, nomea-
damente às mulheres, a quem principalmente se dirigiam. 

nota introdutória
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 Ao longo da narrativa, a condição social da mulher é 
abordada de diversos pontos de vista, nomeadamente no que res-
peita à educação, ao trabalho e ao casamento. São tecidas críticas 
ao modelo educacional da época, que não preparava as mulheres 
para o exercício de uma profissão fora do lar com a qual pudes-
sem sustentar-se autonomamente, deixando-as na «miséria mais 
desoladora, a dos incapazes para o trabalho». Nestas circuns-
tâncias, o casamento é apresentado como «único emprego para 
a arrumação da mulher», na inexistência de «uma educação de 
trabalho remunerador que as liberte da escravatura feminina». 
Por outro lado, estando casada e sem a possibilidade do divórcio, 
a mulher via-se privada de alguns direitos fundamentais, uma 
vez que, à luz do Código Civil de 1867, em vigor aquando da 
primeira edição de Ambições, devia obediência ao marido e ape-
nas este podia administrar os bens do casal. 
 São ainda abordados o progresso técnico e científico — 
o analfabetismo, a dificuldade de aceitar a mudança, nomeada-
mente no que respeita à medicina, e o atraso verificado nos ser-
viços municipais, como o fornecimento de electricidade —, bem 
como a intervenção social e a iniciativa privada — ilustrada pelo 
desejo de criar o que se assemelha a uma vila-modelo, espelhan-
do de certa forma o activismo da autora.
 Em 1934 foi publicada a segunda edição de Ambições, 
e a análise comparativa das duas edições revela-nos o segundo 
aspecto marcante desta obra: o trabalho de edição que aproxima 
o texto de um novo contexto histórico. É possível identificar vá-
rias alterações introduzidas pela autora, que visam não só corri-
gir erros ou incongruências existentes na primeira edição, como 
também actualizar o texto de forma que este acompanhasse as 
mudanças sociais, políticas e tecnológicas decorridas no país nas 
três décadas que medeiam as duas edições.
 Além das alterações de ortografia e pontuação, identi-
ficam-se alterações estilísticas, como a supressão de pronomes 
pessoais e a alteração de vocábulos com impacto no sentido do 
texto — como a substituição de «alma despedaçada» por «alma 
diluída e torturada» ou de «o instinto, de ordinário emudecido» 
por «o instinto, de ordinário contrariado».
 Mas as alterações mais relevantes são as que se prendem 
com a adaptação ao contexto histórico e social da época de pu-
blicação da segunda edição. No que respeita ao contexto histó-
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rico foram suprimidos ou generalizados alguns dos elementos 
que contribuíam para datar o texto original. Assim, referências 
ao regime político, à moeda, ao vestuário e à tecnologia e trans-
portes foram, ainda que com algumas excepções, adaptadas para 
eliminar factos desactualizados e, conjectura-se, simplificar a lei-
tura aos leitores contemporâneos. 
 No caso do regime político, «reino» foi substituído por 
«país», «câmaras» por «parlamento», «republicanices» por «fi-
losofias» e «códigos nobiliárquicos» por «preceitos em que fora 
criada», para citar alguns exemplos. No que toca à moeda, foram 
eliminadas as referências ao real e até a valores concretos que, à 
data da segunda edição, estariam desactualizados. Por exemplo, 
«vinte e cinco mil réis» foi substituído por «o dinheiro grosso», 
«mais de duzentos contos» passou para «mais de umas centenas 
de contos», e «entregando um tostão para pagar o vintém do 
custo» foi adaptado para «entregando o que lhe pediu em custo».
 Quanto ao vestuário, a autora eliminou as referências a 
peças de roupa e adereços que haviam deixado de fazer parte do 
quotidiano. Assim, os excertos «enfeites de renda preta» e «o de-
cote a envolver-lhe o busto em soberbas rendas espanholas» fo-
ram eliminados, e «exagerados folhos de crépe-lisse amarela» foi 
substituído por «exagerados enfeites». No que concerne às tec-
nologias e transportes, foi substituído «gás» por «electricidade», 
e «carruagem», «victoria» e «phaeton» por «carro», por exemplo.
 Além das alterações que se prendem com aspectos ma-
teriais do dia-a-dia, a edição de 1934 apresenta outras que en-
fatizam as preocupações correntes da sociedade, nomeadamente 
no que respeita aos princípios e valores dominantes. Assim, em 
vez de ser dito que o Dr. Ramalho tratava Pilar «com cerimo-
niosas excelências», passa a constar que a trata «cerimoniosa-
mente, como convém a uma senhora que já pensa em se casar». 
E quando Isabela sugere que Maria Helena, não sendo feliz com 
o marido, que a trai, poderia sê-lo com alguém que a ama, foram 
acrescentadas as falas «Que ideia! Tu julgas que Maria Helena 
seria capaz de atraiçoar o marido?» e «[…] atraiçoar não, mas se 
houvesse divórcio tudo se liquidava bem». 
 Noutra passagem, apresenta-se a família de uma per-
sonagem «em que o pai era bêbedo e a mãe e os irmãos mal-
-educados», o que foi substituído por «uma família sem elevação 
moral». Noutro exemplo ainda, em que as personagens assistem 
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a uma ópera, foi eliminado o excerto que dá conta das exigên-
cias de classe e vestuário inerentes a uma ida ao teatro: «todos 
representavam um preço que não admitia a blusa do operário e 
o vestidinho domingueiro da costureira ou o coco dos pequenos 
burgueses, bem indiferentes de resto a acontecimentos artísticos, 
para os quais lhes falta a educação estética», que foi substituído 
por «Não havia lugares inferiores, as casacas e os smokings cruza-
vam-se nos corredores do terceiro andar como nos do primeiro».
 Por fim, encontram-se no texto alterações que incidem 
directamente no conteúdo da narrativa, acrescentando passagens 
para melhor compreensão da história, ou mesmo alterando a ca-
racterização de uma personagem. Foram, por exemplo, alterados 
diálogos e acrescentados vários parágrafos que expandem a in-
formação inicialmente fornecida ao leitor sobre o desentendi-
mento entre o padre Matias e o abade António, que culminou 
com a saída deste último das suas funções e da casa que ocupava. 
A autora introduziu também alterações à personagem do Teles, 
que acaba por apoiar a causa social de Isabela e João, ainda que 
por pouco tempo. São também acrescentados diálogos que visam 
contextualizar melhor o casamento dos viscondes.
 A comparação entre as duas edições do livro mostra-nos 
que Ana de Castro Osório, mantendo a essência do romance nas 
suas questões centrais, trabalhou para mantê-lo actual e perti-
nente, mostrando-se consciente da situação do país e atenta aos 
interesses do público. 
 O texto que aqui se apresenta tem como base a segunda 
edição da obra e resulta da edição crítica que desenvolvi no âm-
bito do trabalho de projecto do mestrado em Edição de Texto, 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, devidamente adaptada para uma edição gene-
ralista. 
 Na preparação desta edição, foram actualizadas a ortogra-
fia e a pontuação e corrigidos os erros identificados nas edições 
anteriores. Ainda no que respeita à ortografia, a contracção da 
preposição «para» foi grafada «pra» (em vez de «p’ra», conforme 
constava no texto base), e as suas formas combinadas com os arti-
gos a, o, as e os foram grafadas «prà», «prò», «pràs» e «pròs». Adop-
tou-se o mesmo critério para a contracção da preposição «com» 
com os artigos a e o, ficando «co» e «coa» (em vez de «cô» e «co’a»). 
A grafia de «oiro» foi alterada para «ouro», tal como nos termos 
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«dourado», «tesouro», «touro», «touradas» e «couro», por concor-
dância com outros livros da colecção. Manteve-se a utilização de 
«ó» (com valor de vocativo) e «oh» (com valor exclamativo) tal 
como consta na edição de 1934.
 As formas de tratamento foram grafadas usando a abre-
viatura e a maiúscula quando seguidas de uma palavra também 
em maiúscula (por exemplo, «Dr. Ramalho» ou «Sra. D. Isabe-
la»), e por extenso e em minúsculas quanto antecedem uma pala-
vra também em minúsculas (como «senhor doutor» ou «senhora 
viscondessa»). Em títulos e cargos, como «visconde», «conselhei-
ro» e «padre», em que não existia uma uniformização, optou-se 
pela minúscula. «Vossa excelência» foi grafado por extenso.
 Foi mantido o uso de itálico nos termos e excertos em 
língua estrangeira, bem como na reprodução de marcas de ora-
lidade e de pronúncias populares, tal como definido pela auto-
ra. Estrangeirismos como chic, toilette, lords e pur-sangs foram 
mantidos na grafia adoptada pela autora, uma vez que o contex-
to justifica o uso dos termos na língua original. Por outro lado, 
palavras que eram consideradas estrangeirismos mas que foram 
entretanto dicionarizadas foram grafadas em redondo, como são 
os casos de «gare», «quermesse» e «tule».
 Este projecto teve como principal motivação o reconhe-
cimento de um contexto histórico desfavorável à criação inte-
lectual e artística por parte das mulheres, neste caso, à escrita de 
literatura, e o principal objectivo foi apresentar uma nova edição 
desta obra, procurando contribuir para a visibilidade das obras 
escritas por mulheres no passado e que não estão disponíveis nos 
dias de hoje.
 Para terminar, resta-me agradecer ao meu orientador, 
o Professor Doutor Luiz Fagundes Duarte, por ter acreditado 
neste projecto e apoiado a sua concretização, e à Sibila Publica-
ções, pela oportunidade de colaborar na sua colecção Mulheres 
de Palavra com este contributo para o objectivo mais amplo de 
promover o equilíbrio do cânone literário português, relembran-
do autoras que participaram activamente no panorama cultural 
e disponibilizando as suas obras para que possam continuar a ser 
lidas, debatidas e estudadas.

Vanessa Domingos
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estamos na botica duma vila de província, velho burgo 
acastelado, orgulhoso dos seus forais e brasões como da no-

breza que em tempos dali saiu e se espalhou pelo país, deixando 
fortes raízes na terra, que ainda exporta fidalgos como podia ex-
portar qualquer mercadoria.
 Despoetizada pela moda que tudo confunde e baralha 
e pela turba de veraneadores que a procuram para refazerem os 
pulmões e os nervos, a que os Invernos de Lisboa esgotam a 
energia, é ainda assim das mais típicas e formosas da província.
 Afora dos muros, os campos estendem-se verdes — do 
verde-escuro dos pinheiros, do verde-cinzento das oliveiras, do 
verde-brilhante dos castanheiros... de longe em longe, manchas 
risonhas de pomares, salpicadas de casais brancos, com recortes 
de velhos campanários, fachadas enegrecidas dos antigos solares, 
e as ermidas caiadas nos cimos dos montes cobrindo com um 
leve e translúcido véu de misticismo pagão a hilariante festa da 
natureza.
 Nada mais próprio, em verdade, para uma vilegiatura ale-
gre, do que esse recanto de província — vale ameno entre mon-
tanhas, com o rio cachoando ao fundo, deslizando mais adiante 
entre salgueirais, como assustado da sua própria fúria.
 Há ali de tudo para deleite dos ociosos que no Verão 
passeiam pelas províncias os tédios e as toilettes da moda.

i
w
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 Para os picnics, a sombra de velhas árvores em quintas se-
nhoriais, o rio, com as madrugadas de pescarias alegres, e lá para 
Setembro a caça a rodos pelos matagais da serra, e para cúmulo 
as estradas bem conservadas pelo interesse que a gente da vila 
mostra em dar boa conta de si perante a civilização dos pur-sangs 
e dos cocheiros ingleses.
 Estamos, porém, no Inverno, numa fria tarde de fins de 
Janeiro. Ora o que se há-de fazer no Inverno numa terra de pro-
víncia, quando a neve cobre o cimo das serras e o vento corta as 
carnes como vergastadas? Procura-se então um bocado de socie-
dade para encurtar as noites sempre grandes para os preguiçosos 
e os paroleiros. 
 Vai-se para a botica, pois para onde se há-de ir?
 Aquilo é o clube, o centro onde tudo se reúne e as novi-
dades se sabem e comentam, primeiro que em parte alguma. 
 Toda a gente tem entrado numa farmácia e conhece mais 
ou menos o cheiro especial dos remédios, o feitio clássico dos 
boiões das pomadas, os frascos bojudos com tampas de vidro e 
letreiros em grossas letras sábias, os pássaros empalhados entre o 
aquário com peixinhos vermelhos e a balança na sua maquineta 
de mogno polido.
 Em coisa alguma saía dos antigos moldes consagrados 
a propriedade do Sr. Domingos José da Silva, chamada a boti-
ca velha, para se distinguir da nova: envernizada de fresco, com 
mobília de casquinha folheada em mogno, fabricada numa mar-
cenaria do Porto.
 Contudo, a velha farmácia rotineira e modesta não per-
dera os fregueses antigos, como se não cansava de o apregoar o 
seu feliz dono, que não sofria sem verdes olhares de inveja o luxo 
sibarita do competidor.
 Por largos anos fora o único farmacêutico numas pou-
cas de léguas em redor e gabava-se de que não havia quem lhe 
levasse a palma na confecção de umas certas pastilhas contra os 
vermes. Essa e a dos cães danados eram muito suas e a ninguém 
as daria senão no último arranco.
 Mas um dia — questões de política, infâmias, invejas! — 
eis que lhe surge pela proa a nova farmácia, com proprietário 
rapaz a modos literato e suas vistas altas de quem tem um curso 
e faz os rótulos em latim.
 Ia tendo uma apoplexia o Sr. Domingos! A cada inova-
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ção que o seu rival trazia às velhas costumeiras de botica pro-
vinciana, desabafava em murros no mostrador e furioso sorver 
de rapé.
 Andou atrapalhado uns tempos. O filho aconselhava 
que mandasse dar uma pintadela às portas, comprasse estantes 
e livros encadernados, e lá quanto aos letreiros mandava-se ao 
mano, que estudava no seminário, que os escrevesse.
 «Que não!» berrava o velho em vermelhas guinadas de 
orgulho «que assim tinha vivido sempre e assim queria morrer; 
que levasse o diabo os modernismos!»
 Nestes sentimentos era apoiado pela mana Joaquina, res-
mungando, sempre encatarroada, contra as novidades e contra o 
reumatismo que mal lhe deixava arrastar as pernas trôpegas.
 Mas o caso é que a botica nova não lhe tirou fregue-
sia, apesar dos fumos de sabichão do farmacêutico, porque a boa 
gente da província gosta sempre de andar pelo seguro: — Ná — 
diziam eles —, temo-nos governado com o sô Domingos, e com 
as suas drogas nos iremos medicando; nada de venenos, que são 
os remédios novos!
 E batiam familiarmente nas costas do velhote, que esfre-
gava as mãos, triunfante.
 Passara-lhe já a maior fúria, mas o rancor ficara latente 
e resmungão, como cachorro mal acostumado ao canil. Pessoa 
que, por acaso, ou propositadamente, entrasse na nova — como 
dizia com irónico desprezo — era certo incorrer para sempre no 
desagrado geral da família.
 Era ao acender dos candeeiros de petróleo — não che-
gara ainda a civilização da electricidade a todos os cantos de 
Portugal —, por um fim de dia de frígido Janeiro. 
 Lá fora a escuridão fazia-se rapidamente, com um tre-
mor de estrelas que anunciavam muita geada por essa noite fora.
 O Sr. Domingos José da Silva, matriculado farmacêuti-
co no largo da Fonte (como de si próprio dizia com grossa voz 
fanhosa e expedimentos de perdigotos por de mais explicativos 
para quem lhe ficava em frente), estava nos seus momentos feli-
zes.
 Era à hora a que os parceiros do solo e da má-língua co-
meçavam a chegar, e toda a sua grossa pessoa rejubilava festiva.
 Não que ele fosse positivamente um mau homem, que 
não era! Mas aquele fraco por saber o que se passava na terra 
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fazia-o esperar pela noite como pelo melhor bocadinho da sua 
estúpida vida, partilhada entre as tisanas, as descomposturas aos 
fregueses pobres e o desvanecimento pela esperteza própria e a 
da família.
 Não era raro ouvir-lhe contar os adiantamentos e habili-
dades da sua prole, nestes e noutros discursos por igual demons-
trativos.
 — O meu filho Antoino, cabalidade, cabalidade! Deu os 
riscos prò chafariz novo. Ainda os pintava melhor, a cambra é 
que não quis gastar dinheiro. Mas deixem-me ser vérador que o 
caso é oitro… 
 Tinha ferrado no bestunto esse ideal supremo de labrego, 
que ao acaso de muito pontapé da sorte conseguira largar o cabo 
da enxada pela mão do almofariz.
 Passeava, pois, o Sr. Domingos José da Silva ao longo e 
largo da farmácia, para melhor aquecer os pés metidos em ta-
mancos forrados; esfregava as mãos vermelhas e enfrieiradas ves-
tidas de mitenes de algodão verde-salsa; tossia para o cachené 
enrolado ao pescoço, e esperava os parceiros enquanto o filho 
Antoino acendia as luzes e preparava as cartas para a partida.
 Numa das voltas do passeio, que o pôs em frente da por-
ta, deu de cara com a Engrácia da Luz, a velha criada, quase da 
família, de casa dos Melos.
 Estacando diante daquela visita inesperada, onde farejou 
um princípio de intriga para o serão do padre-cura e mais fre-
gueses, perguntou solícito:
 — Que é lá isso, nhora Engrácia? Está alguém doente lá 
por casa?! Parece que a vejo assim a modos que assarapantada!
 — Ai! Deixe-me aqui, sô Domingos. Eu vinha em busca 
do Sr. Dr. Ramalho. Disse o Zé Leandro que vira chegar umas 
malas grandes no carro da estação, que talvez fosse o senhor 
doutor… E vai eu vim em cata dele, porque a minha menina 
está muito mal, muito mal! — puxando a ponta do avental, num 
arremesso à desgraça, limpou as lágrimas que lhe corriam em fio. 
 — Olha que lanzudo aquele! Essas malas que diz são do 
caixeiro das amostras, que até está em casa do Brito. O bruto não 
sabe cabriram as cambras e o Dr. Ramalho é deputado? Que eu 
tamem, não sei o que ali anda!… Ele não pára cá em chegando o 
Inverno… — piscava os olhos ao filho com ar de finura lapónia, 
o que escancarava num regozijo a boca do rapazola. Mas, repa-
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rando no ar desinteressado da Engrácia, que se voltava já para a 
porta, tornou:
 — Olhe cá, então o Dr. Vilhegas1, o doutor novo, não está 
lá sempre metido em casa, não é até o noivo da Pilarzinha?
 — Pois é, é! E não sei que lhe diga, sô Domingos, mas 
aquele casamento foi a nossa desgraça. Nem ele se faz, que a 
minha menina morre!
 — Ele que é médico há-de curá-la, e com remédios da 
nova a sua menina irá a melhor, verá!
 Ria num pigarro escarninho, que arrepiava.
 — Olhe, sô Domingos, eu não sei dessas coisas. Os se-
nhores é que lá entendem dessas guerras! Só cá me consolava o 
coração que o Sr. Dr. Ramalho visse agora a minha menina. Está 
finadinha de todo. Aquilo é uma fraqueza de peito, uma canseira 
que nem parece a mesma! Decoadinha como a senhora da Solida-
de! Valha-me o Senhor dos Aflitos da igreja, que só a ele a gente 
se pode apegar!
 — E os pais?
 — Ora, os pais? A mãe chora dia e noite e o pai anda 
assim como maluco, nem toma tento no que se lhe diz.
 — Mas porque não mandaram vir o Dr. Ramalho?
 — Todos os dias falamos nisso, mas a menina não quer, 
diz que está melhor e se o mandam vir é porque a acham muito 
mal. Até disse que se escondia, que lhe não falava. Não se há-de 
contrafazer uma doentinha. O Dr. Vilhegas também diz que não 
é preciso! Ai, não estar cá o Joãozinho!
 — E a prima, a Candidita, o que faz?
 — Está uma boa delambida, essa! Aquilo nem parece 
prima da minha menina, uma soberbona, uma tola… Enfim… 
vou-me que tenho pressa. Adeus, sô Domingos, recados à sora 
Joaquina.
 — Obrigado. Até outra vez, nhora Engrácia!
 Deixou-a partir sem mais conversa, por lobrigar o gabão 
do padre-cura, que atravessava o largo.
 — Boa noite, meus senhores — entrou dizendo e deitan-
do para baixo a gola de peles, o padre, novo ainda, espadaúdo, 
cacete nas unhas, cigarro nos beiços, e grossas botas-tamancos.
 — Então como vai isso, mestre Domingos, rijo e fero, 
1 Em ambas as edições consta «Viegas», mas crê-se que tenha sido um lapso, pois daqui em diante a 
personagem é sempre referida como «Vilhegas», sendo a origem do nome explicada na página 162.
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hein? Isto por cá está hoje muito só. Estes senhores têm medo 
do frio, que está de rachar. Não temos parceiros para o solo, 
aposto! — escarrava para o chão, raspando com o pé.
 — Ainda não é tarde, ainda não é tarde. O Neves não 
tarda por hi.
 — Aquela que saiu não era a Engrácia dos Melos?
 — Era, vinha em busca do Dr. Ramalho; imaginava que 
tinha vindo, porque plos modos a Pilarzita está a espichar.
 — Ora adeus! A você o que o faz falar é a inveja.
 — Inveja, eu? Agora de que havia eu de ter inveja? Pois 
que é o Antoino de Melo mais camim? A mulher sim, não digo 
nada, agora ele!… Olha a grande jaração!
 — Não é lá disso que você tem inveja, sô Domingos; dei-
xe-se de cantigas! O que a você o rala é a pequena ser tratada 
pelo Vilhegas, que os levou para a nova.
 — Quê?! — rouco de fúria contida, recomeçava o Do-
mingos o passeio nuns ímpetos de fera, vendo o padre torcer-se 
às gargalhadas.
 Era o pratinho do cura meter ferro ao farmacêutico; e 
este, sabendo isso, não queria responder para não dizerem que 
dava o cavaco.
 O padre-cura era o único a quem ele desculpava umas cer-
tas graçolas e o único que aceitava na sociedade depois de o saber 
frequentador da nova. Um pouco por medo, porque o padre tinha 
génio de varrer uma feira e não raro se falava de romarias em que 
o seu cacete se cruzara com o dos mais pimpões, e um pouco, tam-
bém, por curiosidade de saber o que se passava no campo inimigo.
 Ainda o padre se torcia com riso quando entraram o Bra-
ga usurário e o recebedor, que, só de o verem rir, começaram 
também a rir, compreendendo logo do que se tratava pela cara 
apopléctica do boticário.
 O recebedor — muito vermelho, quase cego, atarracado e 
obeso — interveio, conciliador:
 — Lá está o Domingos a dar a casca; deixe lá, homem, 
não faça caso. Ó senhor padre Matias, deixe-o lá!
 — Eu pego-lhe? Só lhe digo as verdades, e vai ele põe-se 
que nem uma barata.
 — Pudera não! Vem cá dizer que tenho inveja da nova…
 — Pois não tem, não! — recomeçava o riso que endoide-
cia o outro.
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 — Ó padre! — avançava irado.
 — Deixe lá, deixe lá, aquilo é graça — amansou o Braga, 
lambendo-se por novidades. — Vamos a saber a que veio a his-
tória?
 — Conta lá, homem, desembucha.
 — É a pequena do Melo que está doente — explicou o 
cura, levantando-se para ir contar as cartas em cima do mostra-
dor — e cá o mestre Domingos diz que são venenos da nova… 
 — Ó senhor padre Matias! O senhor põe-me doido, olhe 
que me pode meter em trabalhos. Eu disse lá semelhante coisa, 
credo, que home este, como as inventa!…
 — Ora, se o não disse, pensou.
 — Não pensei, não senhor!
 — Então há-de pensar.
 — Ora isto, isto! Mas que mal fiz eu a Deus, para aturar 
este home!
 — Pois sim, diga-lhe dessas. Venham os senhores jogar 
uma partida enquanto ele desabafa. 
 — Mas conte sempre — acudiu o Braga, muito curioso.
 — Não é mais nada. A pequena está doente; nem ela me-
lhorou em termos desde a pneumonia, pleurisia ou lá o que foi… 
 — Aquilo foi doença do diabo, foi — comentou o rece-
bedor.
 — E depois? — apressou o usurário.
 — Depois, o médico é o Vilhegas, que vai à nova. E o 
Domingos desespera-se porque não está o Ramalho, que é cá da 
velha. Vai pelo antigo regime…
 — Não, o Ramalho não tem preferências, e lá bom médi-
co é ele.
 — Ó recebedor, você está sempre a defender todos, sem 
que ninguém lhe pague o sermão. Não digo que seja mau, mas 
muito adiantado não está, não se pode comparar com um rapaz 
saído da escola, conhecedor de todos os processos mais moder-
nos.
 — Não sei. Eu cá só me quero com ele. O Vilhegas será 
muito bom, não contesto, mas cheira-me a intrujão.
 — Pois não é, fique sabendo que é um talento!
 — Será!
 — Mas o que tem a pequena? — perguntou o Braga, que 
não estava ainda satisfeito.
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 — Não sabem ao certo. Dizem que é nervoso. O nervoso 
agora serve para tudo. Ela é fraquita. O João é que fica um bom 
partido, para mais de quinhentos contos!2 
 — Hum! Não lhe hão-de durar muito, acostumado a vi-
ver no estrangeiro…
 — Deixe lá, amigo Braga, um estudante lá fora não gasta 
mais do que gasta por cá; e sempre trazem outro lustro — con-
traditou o cura, todo de ideias avançadas e amigo do progresso.
 — Há o perigo de se não darem cá depois, como sucedeu 
ao Pedro de Ataíde da casa da Fradosa. Veio lá de Paris com tais 
ideias que não podia tolerar a família — ponderou o recebedor.
 — Não, esse caso foi outro. Sei-o eu melhor do que 
ninguém, porque fui amigo do Pedro desde a escola do padre 
Zé. Era um bom rapaz! Generoso, franco, não podia ver uma 
desgraça que não a aliviasse com dinheiro, conselhos e favores, 
tudo! Era uma jóia. Mataram-no os beatos que se meteram lá 
em casa e que ele não podia suportar. Com as suas ideias livres, 
a sua consciência clara, era um escândalo na casa que se tornou 
um asilo de quantas irmãzinhas, frades e freiras aparecem por 
aí. O rapaz dizia, e dizia bem, que não se importava que re-
zassem e jejuassem sempre que lhes apetecesse, mas que o não 
quisessem converter a ele, que o deixassem em paz ir para o 
inferno ou para o céu à sua vontade. Houve questões horroro-
sas entre ele e o pai, que é o verdadeiro beato da casa. Por fim 
descoroçoou e partiu outra vez para França. Lá morreu, ou se 
matou. Viram-se livres dele e agora rezam-lhe por alma. Eu 
sou padre, mas não gosto de beatérios. Também tenho tanta 
vocação para isto como para fiar na roca.
 — Ora, deixe-se de contos, homem! Aquilo são tolices 
do Melo, que perdeu o juízo com o dinheiro do Brasil. Meteu-
-se a fidalgo, casou com a prima da viscondessa, já quer os filhos 
educados como príncipes.
 — E soberbo! — começou o Domingos, já serenado, vis-
to que a crítica principiava. — Não há quem lhe chegue! E quer 
fazer lords de toda a família. Ao Vilhegas, lá porque era primo 
em décimo grau, emprestou-lhe o dinheiro pròs estúdios. Já se viu 
assim uma coisa?
2 Aqui seguiu-se a edição de 1903, visto que na edição de 1934 o excerto «para mais de quinhentos 
contos» tinha sido eliminado, não tendo o resto do texto sido ajustado, perdendo-se o sentido da 
fala seguinte.
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 — Quem os conheceu!… — grunhiu o Braga entre uma 
baforada de cigarro e um solo resmungado a meia voz.
 — Deixem lá, que ele é bom homem — terminou o cura, 
com a última carta que lhe saiu das mãos. — Só o que ele tem 
feito à sobrinha, que a tem em casa como filha!
 — Hum! Uma boa prenda a tal menina, segundo diz a 
Engrácia — informou o Domingos.
 — Bonita a valer. Se a vissem no Verão passado, nos anos 
da viscondessa!
 — Então eu não estava lá? É muito bonitinha, é!
 — Bonitinha! Onde tem você visto melhor, seu Braga? É 
uma bela mulher!
 — Ó cura, você parece que se lhe não dava de casar com 
ela.
 — Se não fosse este diabo da batina, não lhes digo nada. 
Ainda que mulheres daquelas não são boas para pobres.
 — E parece que não tem namorado — lembrou o rece-
bedor, sempre comezinho nos comentários.
 — Pois quem há por aí capaz de a tentar? Você imagina 
que ela é parva, que se não conhece? Ó Braga, você é que podia 
casar com ela. Levava uma mulher que muitos lhe invejariam.
 — Eu?! Na minha idade, uma rapariga bonita, que há-de 
querer luxos… Você vê-me algum t na testa?
 — Não sei; ela é de fazer perder a cabeça… e você é 
rico… Sabe o que é ser rico? É ter tudo quanto se deseja. Se eu 
fosse rico como você, deixava crescer a coroa e ia até Roma para 
que me livrassem das ordens; depois casava com a pequena, olá 
se casava! — estendia as pernas e cantarolava, esperando as car-
tas que o recebedor muito míope a custo despegava das mãos.
 — Hum! Ela há-de pentear-se para o primo.
 — O João, sim! Quer lá agora a Cândida sem vintém e sem 
educação! — acudiu o recebedor. — Que isso lá, verdade, verdade, 
eu não quero nenhuma; sou casado, não há que desconfiar, mas a 
Pilar é outra fazenda. É muito fina, muito boa, não se compara… 
 — Pois sim, mas a Cândida é uma mulher a valer! De-
pois, a Pilar está noiva do Vilhegas, não há que pensar nela.
 — Casar? Se não morrer primeiro — intrometeu-se o 
boticário.
 — Lá torna você, homem; olhe que já é mania de matar 
a pequena.
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 — Nan sei! Ele lá está de dentro, vê as duas; talvez se 
arrependesse e…
 — Cale-se aí, homem de Deus, não diga barbarismos. Lá 
vem o Neves.
 O Neves, ainda rapaz, entrou tossindo a sua asma, ma-
grizela, sem emprego certo, mas cheio sempre de afazeres, muito 
prestável e cumprimentador para os grandes, risonho no seu ar de 
pobre diabo.
 — Vivam, meus senhores!
 — Adeus, Neves, então o que há lá por fora?
 — Não sei nada — respondeu sacudido, como se as frases 
lhe saíssem aos pedaços, aos arrancos, da boca embrulhada.
 — Dizem que a Pilarzita está doente. É verdade? — in-
terrogou o cura.
 — Verdade, é; mas o meu primo disse-me hoje — não 
perdia ocasião de referir-se ao parentesco que o engrandecia, 
com a grandeza do Vilhegas — que não era coisa para as aflições 
dos pais. Noivo é ele e não vê motivo para tanta apoquentação.
 — Talvez não veja bem… — disse entre dentes o farma-
cêutico. 
 — Que é lá isso, ó sô Domingos? Você parece que me traz 
quesilha desde que veio o meu primo. Olhe que eu não tenho 
nada com as suas zangas…
 — Quem diz isso? É que hão-de ver muita coisa! Eu cá 
sei…
 — Sabe o quê? Diga aos amigos, desembuche.
 — Nada, nada!
 — Está doido — rematou o cura, ainda preocupado com 
a beleza da Cândida.
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era verdade. A Pilarzita havia uns tempos — depois de 
uma pleurisia que a tivera entre a vida e a morte — pusera-

-se num esmorecimento de flor que se estiola.
 Não se queixava, que a doença não lhe pedia remédios 
nem desejos de melhorar — só os que ainda têm esperança de 
felicidade se apegam à vida e querem convencer-se de que o 
queixar-se lhes traz alívio.
 A pequena, dantes tão alegre, duma vivacidade gárrula de 
avezinha amorosa, entristecera subitamente, e, taciturna, abor-
recida, ninguém diria que era a mesma. De bondosa e tolerante 
que era, tornara-se impertinente e irritável, como se os nervos 
lhe andassem desorientados sob a pressão dum grande mal.
 Essa mesma susceptibilidade mórbida, que transformara 
a rapariga de outrora, alegre, boa e igual, numa nevrótica, mina-
da de desejos e caprichos que logo se convertiam em saciamen-
tos de vontade doente, dava-lhe por vezes também dias de tanta 
meiguice e passividade que o seu espírito não parecia ter mais 
energia do que o duma criança recém-nascida.
 O noivo, o Emídio Vilhegas, tinha para desculpar estes 
caprichos e fases, discursos e teorias sobre as doenças nervosas, 
que deixavam os pais, senão satisfeitos, ao menos mais sossega-
dos sobre a gravidade do estranho mal.
 Ele e a prima da Pilar, a Cândida, que fora a sua compa-
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nheira e amiga íntima desde a infância, não podiam compreender a 
quase aversão com que a enferma os olhava e por vezes até repelia.
 No princípio da doença, quando a pleurisia se apresen-
tara dupla e duma violência mortal, eles arvoraram-se em en-
fermeiros solícitos e era impossível exibir aos seus afectos maior 
vigilância e cuidados. Mas desde que a febre cedera e a doente 
começara a reconhecê-los, afastara-os sistematicamente, com 
uma frieza de maneiras que mais se evidenciava pelo contraste 
com a mãe, a quem desejava sempre ao pé do leito, sem uma hora 
de repouso que não fosse substituída pela velha Engrácia.
 Porquê? Os dois, no vão duma janela, num fugitivo mo-
mento de solidão, olhavam-se apavorados e trocavam rapida-
mente essa pergunta.
 — Porquê? — dizia o Emídio. — Terá acaso desconfiado 
alguma coisa?
 — Parece!
 — E se diz aos pais?
 — Que importa? Não o devem saber mais dia menos 
dia? — murmurou a Cândida, fitando os seus olhos carregados 
de dúvidas nos olhos que o Emídio desviava intencionalmente, 
ao mesmo tempo que respondia: — Ah, mas por enquanto não… 
Bem vês! Devemos-lhes tanto! É urgente saber, custe o que cus-
tar, o que sabe de nós.
 A conversa, cheia de reticências e subentendidos, foi 
interrompida pelo arrastar de passos trôpegos no soalho do 
corredor. Era a Engrácia, que entrava para levar um caldo à 
doente, que no quarto ao lado se ia finando. Olhou os dois com 
severa desconfiança, enquanto o médico numa voz de perfeito 
sossego fingia dar as últimas recomendações à enfermeira:
 — Logo que venha o remédio da farmácia dê-lho de 
hora a hora, até que eu volte.
 A Cândida afastou-se silenciosamente, enquanto o rapaz 
a ficava olhando embevecido. Era na verdade linda, mulher de 
fascinar e não de encantar, talvez, de uma beleza cheia, fria e 
escultural, que se impunha.
 Branca como um lírio e tão branca que o seu busto 
triunfal mais parecia talhado no mármore de que se fizeram 
as maravilhas da estatuária grega. Cabeça alta e pequena le-
vemente inclinada para trás, como que vergando ao peso dos 
fartos cabelos dum castanho que à luz toma reflexos de ouro; a 

© S
ibi

la 
Pub

lic
aç

õe
s



a m b i ç õ e s  |  2 7

boca delgada, sempre aberta num sorriso frouxo de contempla-
ção própria; e nos olhos negros, velados duma placidez funda de 
abismo, nada se poderia ler do que lhe ia na alma. Muito alta e 
direita, nobremente lançadas todas as linhas do seu corpo — era 
uma verdadeira maravilha da carne.
 Nada parecida com a Pilar, que fora sempre duma gracio-
sidade fina de intelectual; alta apenas para ser elegante; magra, 
sem o aspecto quebradiço dos doentes; duma palidez moreno-
-pérola: era em tudo o contraste da prima.
 Criadas juntas, mas dissemelhantes, tanto física como 
moralmente, tinham-se feito mulheres e seguiam os seus gostos 
e inclinações, que os pais da Pilar não contrariavam na filha, que 
adoravam, e menos ainda na sobrinha órfã e pobre, que a bonda-
de deles agasalhara e criara como igual aos seus.
 António de Melo, o pai da Pilar, fora criança ainda para 
o Brasil, chamado por um tio que, como ele, partira havia muitos 
anos, deixando com lágrimas de amarga saudade os amigos e 
companheiros de jogos e romarias, o seu rebanho, a terra amada, 
que era a sua pátria. 
 Voltara anos depois — quando a morte do tio lhe dera 
liberdade para liquidar a fortuna — um pouco abatido pela nos-
talgia, mas ainda vigoroso de corpo e são de alma, como fora. 
Um bom coração de rapaz que adormecera na trabalheira mer-
cantil, acordando já quando os outros, os que passam a mocidade 
em folgança, se sentem sem energia para amar sã e nobremente.
 Como viera bastante rico e tinha uma finura natural, de 
temperamento delicado, na maneira de apresentar-se, conseguiu 
captar as boas graças dum velho fidalgo da terra, que tinha ao 
tempo uma filha para casar. Tinha a filha, o velho original, e uma 
pequena mas sólida fortuna ajuizadamente administrada; e uma 
e outra eram as paixões dos últimos anos, que queria entregar em 
mãos de homem capaz de as estimar.
 — Enquanto a fidalguia — dizia a quem falava na hu-
mildade do nascimento do António de Melo — era coisa de que 
nunca lograra comer…
 Era bonita a jovem Josefina, bonita e sadia de corpo e de 
alma, como quem fora criada nas serras e com a natureza apren-
dera a bondade natural e humana dos fortes.
 Mal que a viu alegre e moça, como arbustozinho agreste 
que em seu tempo próprio se reveste de perfumadas flores, sem 
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complicações de trato, nem agasalhos de estufa, amou-a Antó-
nio de Melo apaixonadamente. Doía-lhe, no entanto, recebê-la 
acompanhada dum valioso dote, ele que a amava com a simplici-
dade primitiva duma alma e dum corpo que se dão em troca de 
outro corpo e de outra alma por igual amante.
 O homem que saíra do povo mais humilde, que arrastara 
uma vida trabalhosa lutando pela fortuna, encontrava ainda, no 
seu coração de trinta e oito anos, um crepitar de paixão e um 
desinteresse verdadeiramente juvenis.
 Confessara-lho; e tão simples, tão honestamente, que a 
rapariga o ficara amando toda a vida.
 Foram felizes como o podem ser dois espíritos que se 
ligam sem se absorver, que se estimam e compreendem, descul-
pando-se mutuamente.
 Com a felicidade inesperada do coração, António de 
Melo tornara-se alegre, quase criança; era a fantasia alada que 
doira a existência e que um bom casal não pode dispensar, sob 
pena de cair na realidade banal que mata o amor.
 Josefina, a boa e resignada alma, com a sua maneira se-
rena e pacificante de encarar a vida, trazia àquela felicidade um 
não sei quê de intimamente religioso, que infundia respeito ain-
da aos mais familiares.
 Dessa união tão completa nasceram dois filhos: o primei-
ro, o João, que fora sempre uma bela e forte criança de boas cores 
e moderada fantasia, como a mãe. Alegre, pronto a defender os 
mais fracos, o seu espírito não se perdia nas nebulosidades dos 
sonhos, que atormentam as crianças precocemente, doentiamen-
te emotivas.
 Oito anos depois, quando o pequeno já bocejava sobre os 
livros das primeiras letras, nasceu a Pilar, de uma finura, de uma 
graça de estatueta. O irmãozito adorava-a e ria perdidamente, 
quando a via nos braços da mãe procurando o seio como um 
animalzinho voraz, e de farta deixá-lo depois e adormecer como 
um anjo. Mal entrava em casa, lá ia ele, pé ante pé, se a criança 
estava a dormir no bercinho, afogada em rendas e cambraias, 
contemplá-la com um afecto que mais parecia duma pequena 
mamã. E já quando maiorzinha, João servia-lhe de protector e 
amigo, de promotor de todos os festejos e brincadeiras que a 
distraíssem. E assim, ela criou-se sob o afecto carinhoso dos que 
a rodeavam, como avezita frágil que um nada pode matar.
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 Talvez mesmo por isso, desde pequenina que os nervos 
lhe vibravam intensamente todas as alegrias e tristezas da alma. 
Inteligente e com uma grande vivacidade, a imaginação, como 
a do pai, viajava sempre pelos caprichosos trilhos do ideal. Não 
sendo positivamente bela, as suas feições eram tão finamente 
desenhadas, que o perfil esbatido em sombra sob a cabeleira re-
volta fazia-lhe uma verdadeira cabeça de modelo. Depois, quan-
do falava e ria, os olhos castanhos irradiavam um tal fulgor de 
inteligência que, incondicionalmente, a diziam bonita.
 Um dia, quando era ainda muito criança, o pai levara-a, 
e ao João, a uma quinta arredada onde deixava viver um irmão, 
que viera encontrar na miséria, apesar do muito que do Brasil lhe 
mandara. Um mandrião, um vicioso, que para ali ia morrendo 
aos encontrões da mulher e dos filhos que o não estimavam. Só 
o irmão não se esquecia do desgraçado, visitando-o amiudada-
mente e dando-lhe tudo o que necessitava.
 Quando nessa tarde chegaram à quinta encontraram a 
família em gritaria confusa, porque o homem, num frenesi de 
bêbedo, caíra do patamar da escada de pedra e o sangue saía-lhe 
às golfadas pela boca.
 Assim morreu, sem dar mais acordo de si, apesar de todos 
os remédios ordenados pelo médico, que o irmão mandara bus-
car imediatamente.
 A Pilar sentiu uma impressão tão forte, que os seus frá-
geis nervos de precoce e feminil sentir conservaram eternamente 
a lembrança daquela espantosa cena. Chorou muito abraçada à 
primita, a Cândida, que era a mais nova dos filhos do morto, mas 
apesar disso três anos mais velha do que ela.
 Duma frieza quase hostil, a pequena torcia na boca a 
ponta do bibe de riscado, contemplando, com admiração incons-
ciente de pequena selvagem, o vestido bordado, de alvura des-
lumbrante que a Pilar trazia com a indiferença do hábito.
 Não querendo prolongar o espectáculo doloroso que o 
acaso dera às crianças, António de Melo quis mandá-las na car-
ruagem, enquanto ele ficava até ao fim, mas a filha, muito entu-
siasta e afectiva, é que já não quis partir sem levar a prima.
 E foi desde essa hora amargurada que as duas ficaram 
inseparáveis — mais do que amigas, verdadeiras irmãs.
 A cunhada e os sobrinhos partiram para a terra, deixan-
do-lhe naturalmente, sem quase o agradecer, o cuidado da pe-
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quena Cândida, que era um estorvo para todos, sendo na verdade 
«formosa de mais para pobre», como dizia a mãe. 
 Ficaram juntas, dormindo no mesmo quarto, tendo os 
mesmos professores e criados, os mesmos brinquedos e alegrias.
Diziam-nas as melhores amigas, apesar da profunda disseme-
lhança dos caracteres; mas se da parte da Pilar havia sinceridade 
no afecto, o mesmo não sucedia à Cândida, que invejava a prima 
por tudo em que lhe era inferior.
 A vaidade enchera-lhe a alma de ambições e ruins invejas 
e a beleza física não correspondia ao desenvolvimento das facul-
dades intelectuais. 
 Duma passividade enfermiça para tudo quanto não fosse 
o seu prazer, desde criança que o tempo que a prima levava a ler 
e a estudar o passava ela a contemplar-se ao espelho, a ataviar-se, 
ou a entregar-se a pensamentos de que ninguém pudera nunca 
conhecer o fito.
 Orgulhosa, de uma susceptibilidade irritante, filha desse 
mesmo orgulho que a dilacerava, suportava mal a posição que a 
sorte lhe destinara.
 Se os primos e os tios a tratavam com a confiança que dá 
a amizade, ela só traduzia nas suas maneiras o dó. Sofria porque 
os criados, que adoravam os filhos dos patrões, tinham sorrisos e 
apartes de desprezo pelos seus modos de rainha de empréstimo; 
sofria porque a Pilar tinha a graça e o espírito que traz a inte-
ligência cultivada; mas sofria principalmente e desesperadora-
mente pela falta de fortuna que a punha naquela dependência.
 E calava-se, comprimindo sob a frialdade do sorriso um 
fundo de entranhadas cobiças. Incapaz de procurar a indepen-
dência pelo trabalho, que considerava uma coisa impossível para 
belezas excepcionais, como a si mesma se considerava, ia conti-
nuando a receber tudo daqueles que no seu íntimo odiava, por 
isso mesmo que tudo lhes devia.
 Não tendo sido nunca uma criança ingénua, criada no con-
vívio de uma família sem elevação moral, muito cedo conhecera da 
vida tudo quanto ela tem de inferior e baixo. Muito precoce no de-
sejo de agradar e no convencimento de que só um marido rico lhe 
daria a superioridade que ambicionava sobre todas, a do luxo e dos 
fáceis triunfos que o dinheiro traz a uma mulher bela, ainda de ves-
tidos curtos e tranças caídas, começara a olhar para o João, já então 
um rapaz que entrava na vida com todo o entusiasmo dos vinte anos.
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