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prefácio

 Ana Plácido passou à História como a mulher do 
genial escritor Camilo Castelo Branco. Quase sempre essa 
História gasta uma linha a explicar que Ana não era uma 
mulher bonita — uma linha que poderia ser usada, com 
muito maior proveito e justiça, para informar que Ana Plá-
cido era, também ela, escritora. Com uma obra muito me-
nos vasta do que a do marido, é certo — porque o que da 
mulher se esperava era que cuidasse da casa, dos filhos e do 
senhor. Ana Plácido fez isso e muito mais: ajudou Camilo 
na investigação, na revisão e até na escrita dos livros dele, 
dos quais dependia o sustento da casa. Mas a obra de Ana 
Plácido, que em vida da escritora foi publicada sob a ocul-
tação de pseudónimos masculinos, merece ser conhecida e 
consagrada. Em particular este romance, Herança de Lágri-
mas, que Hilary Owen e Cláudia Pazos Alonso consideram 
«a sua obra-prima» (no ensaio Women Writers up to 1974, 
publicado em A Companion to Portuguese Literature, Tame-
sis, Woodbridge, 2009). 
 A primeira parte da história é contada na primeira 
pessoa pela protagonista, Diana, e por uma sua íntima ami-
ga, através de cartas: a voz de uma mulher dividida entre a 
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10  |

manutenção do seu conveniente casamento e a inconveniên-
cia da paixão. Na verdade, a voz de uma mulher em busca 
da sua identidade, reflectindo sobre as suas escolhas — e 
concluindo, subterraneamente, que é a própria possibilidade 
de escolha que está armadilhada, para as mulheres, num 
universo opressivamente patriarcal, mesmo — ou sobretu-
do — quando se apresenta sob a máscara amorosa do liris-
mo. Reflecte a protagonista: «Pobres mulheres! Eu dizia a 
todas: fugi do poeta, do inspirado, do chamado homem de 
coração. Tudo isso são palavras ruidosas, laços que prendem 
eternamente almas impressionáveis. Ele, o poeta, não pode 
gastar o génio num só amor. O exclusivismo é para estu-
pidez feliz que se contenta com pouco. Os bem-fadados 
de Deus têm de cantar Evas antes e depois do pecado, as 
tempestades procelosas da vida, os desenganos do mundo, 
as desesperanças da terra, e as magnificências do céu!» (p. 
20). Em 1871, data da publicação deste romance, já conhe-
cia de cátedra a fragilidade sôfrega das paixões dos homens 
de letras, esta mulher que se apaixonara por Camilo Caste-
lo Branco em 1850, abandonando por ele o velho homem 
rico com o qual, menina e moça, fora obrigada a casar-se, 
e sofrendo a humilhação e o peso da prisão por crime de 
adultério. 
 A segunda parte da história consiste na narrativa, 
feita por um narrador omnisciente, da vida infeliz de Bran-
ca, a mãe da protagonista — narrativa com a qual Diana 
se confronta, e que se revelará crucial para a sua escolha 
existencial. Temos, portanto, uma herança de desilusão que 
passa de geração em geração, de mães para filhas, num cir-
cuito de sufocação que se afigura inquebrantável. 
 Escrevem Owen e Alonso, no ensaio acima referido: 
«Plácido modifica de alguma forma a convenção genérica 
do romance do século xix, na qual a manutenção do status 
quo social é, na maior parte das vezes, negociada sobre o 
corpo da mulher sacrificada (um modelo reproduzido, por 
exemplo, em O Primo Basílio de Eça), encenando o ape-
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|  1 1

lo além-túmulo de Branca, de modo a evitar uma heran-
ça de lágrimas. Reconhecidamente, este conto preventivo 
é entregue a Diana pela figura marital/guardiã/paternal de 
Álvaro, e, como tal, pode, num primeiro nível, reforçar o 
conformismo sexual no casamento. A um outro nível, po-
rém, o romance apresenta um questionamento contínuo do 
privilégio masculino, ao mesmo tempo que chama a aten-
ção para a solidariedade feminina como potencialmente 
empoderadora». (tradução minha) 
 Uma editora empenhada em resgatar do esquecimen-
to a que foram deliberadamente votadas, durante quase toda 
a História da Humanidade — se é que não o são ainda —, as 
obras literárias produzidas por mulheres não poderia deixar 
de recuperar esta que foi talvez a mais proeminente voz 
feminina da ficção portuguesa do século xix. E, já agora, 
aproveitar para recordar que Camilo Castelo Branco, em-
bora genial, estava também longe de poder ser considerado 
um homem bonito.

Inês Pedrosa  
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«Les femmes s’imaginent
être dês anges et avoir reçu

du ciel la missione et la puissance 
de sauver tous ces

don Juan; mais comme l ’ange 
de la legende, elles ne

les convertissent pàs, et elles 
se perdent avec eux.»

George Sand, Lélia
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Página anterior: Bal offert par les officiers eu garnison à Belgrade à L. L. S. S. le Prince et la Princese de 
Serbie. Gravura de Milan. Journal Universel, Março de 1861
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eis-me, pois, a caminho de Lisboa, minha querida 
Henriqueta. Pediste-me uma descrição minuciosa dos 

pequenos incidentes de uma jornada de trinta e tantas 
léguas, e dos abalos, enlevos, ou fastios do meu coração. 
Deste coração de que a tua graciosa e feliz bacharelice diz 
coisas tão feias, até descrer da sua individualidade, excepto 
quando o sentes pulsar junto do teu seio. Sou eu respon-
sável, mereço as acusações que me diriges, se algumas das 
fibras da minha alma se conservam fechadas no seu envol-
tório de gelo? O que eu não sei ainda bem, minha amiga, 
é se isto é um mal que me faz padecer, ou um bem que me 
poupa a grandes mágoas. Todavia, forçoso é confessá-lo, 
a minha alma tem anseios de curiosas experiências. Deus 
negou-me um dos atributos felizes da humanidade: as ale-
grias infinitas da paixão recíproca, os arroubos misteriosos 
do amor exaltado, dizes tu, e com razão. Concordo con-
tigo, e quisera senti-lo; senti-lo, como eu o compreendo.
 Daqui nascem estes secretos enfados que me ator-
mentam a existência, estes desesperos tantas vezes dis-
farçados num sorriso de amarga ironia ao meu destino. 
Crer que existe para todas as criaturas um mundo de luz 

i
.,

Diana de Sepúlveda a Henriqueta d’Aguiar
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18  |  a n a  p l á c i d o

embriagadora, e viver nas minhas trevas!... Aqui, ao lado 
deste homem que me chama sua desde os dezoito anos, e a 
quem o mundo denomina meu! Meu! Pertence-me como 
o aleijão pertence ao raquítico de nascença, que debalde 
tenta lançar fora de si a carga pesada e odiosa.
 Que vida esta minha! Sem estímulos de presente, 
sem esperança de futuro! Bem o sabes: a minha alma in-
quieta e pensadora levou-me a estudar o amor, essa pai-
xão sublime que aniquila ou engrandece, nos romances da 
época. Achei, porém, fastidiosas as descrições, e algumas 
enjoativamente imitadas. Ou o espiritualismo piegas sem 
aquele cambiante admirável do Raphaël 1, de Lamartine; 
ou a sordidez da matéria tressuando no arredondado das 
formas e das galanices do estilo.
 Não era isto o que eu imaginava. Tentei ir mais 
longe à cata de modelos; quis conhecer as tragédias dos 
grandes mestres literários de passadas eras. Aí sim: admi-
rei os tipos grandiosos das Julietas, Desdemonas, e Kitty 
Bell2; mas nem compenetrando-me do fogo dessas lavare-
das fundidas em bronze encontrei o mito que devia tornar 
combustível o mármore da minha essência.
 Que me faltava pois? O meu espírito esmorecia à 
falta de alimento, restava-me todavia ensaiar o amor su-
blime do Cristo. Meditei, e estudei a religião do Divino 
Mártir: a minha fé ardente elevou-se a um misticismo que 
se notava por exagerado, mas, nem assim — com vergo-
nha o confesso —, nem os gozos celestiais minguavam as 
tribulações interiores causadas pela solidão moral; suspi-
rava por alma que se arrebatasse com a minha às bíblicas 
contemplações da sublime epopeia da criação do universo, 
que me acompanhasse, enfim, até onde libravam as ânsias 
infinitas da minha imaginação.

1
 Raphaël (1849), romance semi-autobiográfico do poeta francês Alphonse de Lamartine (1790-

1869). (Nota dos Editores)
2
 Personagen de The Orphan, romance de Charlotte Brontë (1816-1855) e Eugène Sue (1804-

1857). (N. dos E.)
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h e r a n ç a  d e  l á g r i m a s  |  1 9

 Se eu tivesse mãe! Pai! Irmãos! Mas, ninguém! 
Achar-me como enjeitada no mundo, sem parentes, nem 
família! Perdoa, se te ofendo, Henriqueta, perdoa, se te 
irrita dizer-te a sinceridade da minha dor que a tua afei-
ção grande e pura como é não chega, nem pode saciar as 
minhas exigências espirituais. Não sei o que pressinto e 
sonho de deslumbrante, que ainda acordada me cega.
 Oh!, que ninguém saiba o quanto a orfandade é 
triste, despedaçadora e negra!
 Eu tenho um marido, um homem para cujos bra-
ços me atiraram, cumprindo-se assim a vontade de um 
pai que não conheci senão por esta farta herança de an-
gústias que me legou.
 E minha mãe? Quem me falará dela?
 Quem me dirá, talvez, que eu fiquei já no berço, 
amortalhada, numa dobra do seu sudário! E que devo ao 
influxo melancólico da minha infância esta incompreen-
sível sobreexcitação moral que me revela o amor como… 
creio que ia dizer-te uma tolice; minha amiga!… devia 
sê-lo. É tão complicada, tem umas exigências tão sobre-
naturais esta visão que me enfeitiça o pensamento desde 
o arraiar da minha aurora! Deixa-me, porém, tentar um 
esboço que ilumine a minha ideia.
 O que eu sinto é o ideal, subtilizado na crisálida 
pura que a morte mesma respeita, é a parte imortal da 
criatura voltando-se para o foco de luz onde se depura o 
barro imundo de que fomos criados.
 Já vês que este ideal em nada se parece com o ideal 
dos poetas. O ideal deles é uma imagem criada aos vapo-
res nevoentos da imaginação escandecida pelos ardores 
imperiosos da mocidade. O acaso, deparando a suas vis-
tas cobiçosas novos tipos de mulher, encontra-os sempre 
prontos a extasiarem-se, diante muitas vezes de medío-
cres perfeições. Adorando hoje uma, doidejando amanhã 
por outra, e enlouquecendo enfim por todas aquelas que 
fitam o raio fugitivo desses fingidos corações.
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 E se não, recorda o que nos diz o grande Garrett 
nas suas folhas caídas3

…Aquela é formosa,
Não se me dava de a ter.
E esta? É só baronesa,

Vale menos que a duquesa:
Não sei a qual atender.

 Pobres mulheres! Eu dizia a todas: fugi do poeta, 
do inspirado, do chamado homem de coração. Tudo isso 
são palavras ruidosas, laços que prendem eternamente 
almas impressionáveis. Ele, o poeta, não pode gastar o 
génio num só amor. O exclusivismo é para estupidez fe-
liz que se contenta com pouco. Os bem-fadados de Deus 
têm de cantar as Evas antes e depois do pecado, as tem-
pestades procelosas da vida, os desenganos do mundo, as 
desesperanças da terra, e as magnificências do céu!
 Que grandiosa tarefa! A par dela o que é, que valor 
pode ter a seus olhos um coração amigo e dedicado? De-
mais, não é isso o que eles ambicionam. Querem o triun-
fo, o triunfo fácil acobertado com o irresistível. Querem 
depois o abandono, para se carpirem, a traição para blas-
femarem, o desprezo para levantar voz em grita contra 
esses anjos transformados em demónios.
 Perguntas-me tu agora quem me ensinou tanto. 
Respondo: não a experiência, graças a Deus, mas o estu-
do que tenho aproveitado de mil exemplos, provando-me 
que não erro nos meus juízos.
 Quanto à mulher, não creias que eu seja menos 
rigorosa. Detesto a que se sacrifica por ambição; nunca 
ela será boa esposa, nem boa mãe. Outros defeitos, não 
conheço nenhuma que os tenha na Primavera da vida; e 
mais tarde, a pedirmos contas, seria à sociedade ou aos 
3
 Referência a Folhas Caídas, colectânea de poesias de Almeida Garrett (1799-1854) publicada em 

1853. (N. dos E.)
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homens que as perverteram. Bom era que para tais almas 
houvesse mais comiseração, da parte dessas outras que 
saíram vitoriosas em idênticas pelejas.
 Eu quero a mulher assim. Quero-a misericordiosa, 
doce, e singela como a flor dos prados. Quero-lhe lágri-
mas para a miséria, e alegrias para os que se apaixonam 
de sua mão benfazeja. Quero vê-la cismadora, voltada às 
nuvens perscrutando os mistérios indecifráveis da imen-
sidade. Quero pressentir-lhe o primeiro balbuciar de co-
ração, quando este murmura baixinho: «Vem, comple-
mento do meu ser, não tardes. Vem, antes que o sopro da 
descrença me bafeje, e o anjo da desgraça queime meus 
lábios com o ardor das paixões.»
 Pois queres tu saber, Henriqueta? Eu, com os meus 
vinte e sete anos já feitos, adoro, tenho ainda destas vi-
sões imaculadas; é o meu tesouro este ansiar virginal e 
sagrado, é este talvez, sem que eu mesmo o imagine, o 
rival de toda a imagem de homem que me preocupa um 
momento.
 Parece-te uma demência remodelar-me eu assim? 
Será. Eu sinto uma tristeza, uma saudade infinda, uma 
embriaguez dulcíssima que me arrebata para além mes-
mo dos caminhos percorridos pelo espírito…
 Vou dizer-te tudo. Muitas vezes, quando os meus 
olhos se fecham ou escondem, como tu dizes, debaixo das 
pálpebras, é que eu sinto um frémito voluptuoso e aro-
mático pousar-lhe ao de leve como um beijo da aragem 
matutina no mês de Abril. Quando a minha cabeça descai 
como a rosa queimada na haste pelos ardores estivos, é que 
as pontas dos meus cabelos me roçam as faces, pálidas pelo 
estremecimento do júbilo interior. Quando finalmente a 
minha voz emudece no meio de uma dissertação animada, 
é a minha alma que se desprende dos laços terrestres, e 
anda pairando no espaço com sua irmã fugitiva.
 Depois desta confissão, minha amiga, fico certa de 
que menos ainda me conheces do que no passado. Ficas-
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-me chamando excêntrica, doida, romântica, e afinal de 
tudo isto, há só um epíteto que me cabe perfeitamente: 
chama-me uma grande desgraçada, e é que acertaste. A mi-
nha Primavera não pôde romper os nevoeiros em que des-
pontou envolta; o Outono vai carregado e sombrio; e o 
Inverno, para que eu já caminho, será pesado e fastidioso. 
Quando me lembra que breve chegará a velhice, esse acha-
que incurável da humanidade, o qual não há-de ter um 
depósito de reminiscências que me aligeire as horas, essas 
horas que são como uma vida retrospectiva para o ancião, 
sinto um desejo quase invencível de pôr termo a este fla-
gelo incessante do meu espírito… Silêncio, Henriqueta! 
Não, não me digas onde estava para mim a salvação. De 
mais o compreendo eu!
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interrompi ontem bruscamente a longa carta em que, 
pondo de parte os mil incómodos duma jornada de sete 

dias, dentro daquele abafador transporte da liteira, e o ar-
rastado daquelas horas de permanente tête-à-tête com uma 
pessoa que dormita as três quartas partes do tempo, me 
dispunha a descrever-te a impressão que me causou esta 
magnífica cidade, para a qual os provincianos, como nós, 
olham e não sem razão com verdadeiro enlevo.
 Até mesmo para as almas prosaicas que nunca saí-
ram de Portugal, e que, por uma estúpida monomania do 
século, só acham sublime e primoroso o que, por fé e favor 
dos almanaques, sabem e conhecem dos países estrangei-
ros, Lisboa deve ser uma cidade admirável, pela majestosa 
grandeza de seus edifícios, e o espaçoso de suas ruas prin-
cipais. A mim me pareceu, vendo-a do alto de S. Pedro de 
Alcântara — permite linguagem figurada —, uma dama 
graciosa espreguiçando-se gentilmente em fofo relvado de 
jardins, e remirando-se além no espelho imenso, onde se 
banham aquelas saudosas Tágides do nosso divinal poeta.
 O Tejo! Fazes lá ideia como é lindo, como é surpre-
endente por noites de luar o espectáculo que se goza do Cais 

ii
.,

Diana a Henriqueta
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do Sodré ou Terreiro do Paço, vendo fumegar uma imensida-
de de barquinhos, que são talvez para muitos o património, 
as rendas, e a esperança de uma família? Vistas à distância, 
todas aquelas luzinhas, fulgindo aqui, e além, umas trémulas 
e vivazes, outras frouxas e quase indistintas até se sumirem 
nas vagas azuladas que encrespam ao de leve, e põem em 
suave baloiço aquelas frágeis conchinhas! Há nisto por vezes 
uma ilusão de óptica que nos prende a vista e a alma. Parece 
que as estrelas estão baixando do céu à terra, convidando-
-nos o pensamento a seguir-lhes o rasto imutável.
 Agora compreendo eu as voluptuosas gôndolas de 
Veneza, os amorosos rugidos do Adriático. O embate das 
ondas, o bramido do mar, sempre me causou sensação de 
dor amarga e irritante: porém, este rio, que tanto se lhe 
pode comparar pela grandeza, exerce ao contrário sobre 
mim uma influência diversa. Sinto na sua contemplação 
um bem-estar que me refrigera os padecimentos do espí-
rito, sem contudo me atrofiar as faculdades intelectuais.
 Nesses momentos de concentração, parece que sin-
to despegarem-se-me umas asas invisíveis, que vou tomar 
o voo, e remontar-me não sei a que mundos, a que hemis-
férios e plagas desconhecidas.
 Ó Henriqueta! Que imensa gratidão devem a Deus 
aqueles que encontraram na terra esse outro ser que lhes 
completa a vida, refazendo numa só duas almas! Felicida-
de sem sombra seria por horas dessas achar ao nosso lado 
quem nos acompanhasse nas excursões febricitantes do 
devaneio. Como seria doce cair dessas alturas para sentir 
o braço robusto e amparador que transformaria o mundo 
real no paraíso de nossos primeiros pais?
 Ai! Minha amiga, estas ideias, a que eu volto sem 
cessar, tornam mais medonho e horrendo este escuríssimo 
abismo da minha alma!
 Estou a aborrecer o mundo, a detestar a sociedade e 
a vida. Este mundo, que tu adoras, porque és feliz, porque 
encontraste em Gualberto a metade do anjo que tu és, é 
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o antro onde se pavoneiam estas feras humanas, esta raça 
feroz e egoísta, que com rara excepção tem sempre e para 
tudo um riso de sarcasmo; riso, torpe, que chega a macular 
a própria santidade da dor. Não tenho eu sido vítima dele? 
Não me tem acoimado de mentecapta porque não festejo 
suas inépcias, nem me canso em fingir considerações que 
me não merecem?
 A sociedade é o que tu sabes: é uma velha hipócrita 
e andrajosa, coberta com manto de veludo. Aqui não há 
nem se precisa senão de dinheiro, esperteza e uma boa 
máscara para gozar distinções e respeitos.
 Confesso-to: tenta-me muito a ideia do suicídio, 
sorri-me o aniquilamento; tenho constantemente diante 
dos olhos este farol luminoso a chamar-me ao porto dese-
jado; mas, no maior ardor da luta, levanta-se invulnerável 
no meu peito a muralha do cristianismo; os meus olhos 
volvem-se à cruz sublime, que me está dizendo: sê forte. 
Força, pois, ó meu Deus!, permiti que as pedras, que de-
sabam das montanhas da filosofia ímpia e mentirosa, não 
esmaguem a minha fé. Eu caminharei firmada num único 
ponto do vosso divino evangelho. Lá dizeis Vós que na 
Pátria Celeste dos felizes da terra «entrará um por cem». 
Que a vossa adorável profecia fortaleça os que sofrem; 
os que gemem algemados ao padecer atroz duma insónia 
permanente, duma espertina cruel dos sentidos, como esta 
que eu sinto inoculada em mim, e cuja febre me devora 
e gasta os renovos da minha Primavera. Eu já não conto 
senão com o desalento do cansaço; o meu espírito está de-
baixo duma pressão infernal, duma irritabilidade nervosa 
e febril. Creio que foi debalde esta digressão de que os 
médicos tão lisonjeiras promessas me faziam; parece-me 
que estou ainda mais doente desde que saí de casa. Quan-
to mais me esforço por vencer este demónio oculto, mais 
ele se declara senhor imperioso de meus sentidos.
 Que queres tu? Eu nasci para o amor da família, 
para as alegrias do lar doméstico; e a espada chamejante 
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do anjo expulsou-me para sempre do éden que gozam to-
das as criaturas sem lhe dar o verdadeiro apreço.
 Órfã de pais, sem conhecer nunca afagos de seio 
materno, tudo à volta de mim é misterioso e escuro, como 
se a minha existência escondesse grandes crimes.
 E quem sabe?
 Gasto muitas horas a reflectir no que há para mim 
de obscuro no viver de meus antepassados. Apoquento o 
meu marido, aperto com ele de todas as formas imaginá-
veis para que me diga alguma coisa respeito à minha fa-
mília, tendo, como tenho, boas razões para crer que viveu 
na sua intimidade; mas tudo é debalde, a nada se move. 
Cala-se a todas as minhas perguntas, suspira, e reprime a 
minha curiosidade com duas palavras pronunciadas com o 
entono de comiseração profunda e respeitosa :
 — Não queiras saber mais do que sabes. A memó-
ria de teus pais é, e deve ser um culto para nós: foram dois 
grandes desgraçados.
 Porquê?, pergunta o meu espírito perdido nesta ur-
didura, sem poder acertar com o fio principal. Porquê?, 
repete a minha razão, procurando nas trevas um raio de 
luz que me esclareça. Mas nem espírito nem razão me 
respondem; e o raciocínio nada pode em casos destes em 
que é preciso adivinhar… Mudemos portanto de assunto, 
e deixa-me ver se encarreiro outra vez o aranzel que te 
estava fazendo do meu entusiasmo.
 Entusiasmo! Repara tu como há palavras conven-
cionais até para o nosso próprio sentir, e como ressaltam 
dos bicos da pena sem a gente saber dar a explicação delas. 
Deves rir-te de mim, Henriqueta; deves dizer lá contigo: 
«Esta mulher engana-me ou ilude-se a si mesma quando 
me fala em comoções e em êxtases à vista das maravilhas 
surpreendentes da terra.» Tens razão; ri-te de mim; ri ain-
da de melhor vontade, sabendo que vou amanhã assistir a 
um concerto dançante dado em meu obséquio pela viscon-
dessa de ***, e que tenho preparado para essa ocasião uma 
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toilette elegantíssima, segundo diz a modista, mais afama-
da entre as aformoseadoras do género humano. Dou-te 
licença para tudo, menos para me chamar hipócrita: isso 
sabes tu que não sou, e que o meu desgosto e indiferença 
por essas futilidades, que entretêm e amenizam a vida das 
outras, não é fingido, mas sim real.
 Nunca tu saibas o que isto é, minha amiga.
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davam dez horas quando entrei nos esplêndidos sa-
lões da viscondessa.

 Nunca meus olhos se tinham aberto em âmbito tão 
rescendente dos perfumes da sociedade escolhida. Tudo 
ali era grande e magnífico. À esquisita e rica elegância dos 
adornos juntava-se o prestígio que infundem ainda estes 
nomes reverenciados desde séculos.
 A sala de recepção, admirável peça oitavada, mol-
duravam-na quadros que deviam ser de grande custo, os 
quais se reproduziam como por encanto nos ricos espelhos 
sobrepostos às abundantes étagères carregadas de bijute-
rias de preço, de flores raríssimas e candelabros de cristal.
 Seguia-se a esta a sala do concerto, onde os músi-
cos preludiavam uma sinfonia cadenciosa, fazendo lem-
brar um cântico da orquestra celeste, entoada por uma co-
roa de anjos. Daqui passava-se à peça mais ruidosa e mais 
querida da mocidade: o salão de baile. Cada um destes 
recintos tinha a sua feição particular, sem contudo destoar 
do primeiro.
 As damas surpreenderam-me pelo bom gosto de 
seu trajar, mais do que pela riqueza dos estofos e atavios.

iii
.,

Diana a Henriqueta
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 Inquestionavelmente, as senhoras de Lisboa pri-
mam em elegância natural e numa graciosidade sedutora 
que lhes dá ainda maior realce.
 Conheci tudo isto num relance de olhos; mas não 
sei se a minha demasiada confiança ou despretensão me 
valeu, para me não sentir mal em tal concurso, onde tinha 
por honra sair airosamente a bem dos nossos créditos de 
província. Se consegui vencer, foi por certo com a sim-
plicidade. Escolhi a brilhantina branca e o blonde, como 
o símbolo da singeleza. A saia, toda apanhada em rufos, 
prendia ao lado com um bouquet de rainúnculos naturais, 
que juntavam a seu brilho uma graça que não desmerecia 
no meio dos veludos e pedrarias que sobrecarregavam al-
guns peitilhos; juntei a isto simples braceletes de corais e 
pérolas, e no colo mal se distinguia uma ligeira fita preta 
apertada por um rubim de preço. Os cabelos, levantei-os 
frisados em bandós, colocando sobre eles uma grinalda de 
flores iguais à da guarnição do vestido, e vindo fechar so-
bre a fronte com um diadema do mesmo lavor dos brace-
letes.
 Dito isto está dito tudo: a minha despresumida gar-
ridice não chamava a atenção nem afeava o brilhantismo 
de tal festa.
 Vamos agora ao mais importante.
 Quando assomei à soleira da porta, a viscondessa 
levantou-se de uma cadeira de espaldar, adiantando dois 
passos a receber-me com a amabilidade digna e nobre de 
uma rainha. Depois de mutuamente nos cortejarmos, vol-
tou-se para duas senhoras que estavam a seu lado.
 — Apresento-lhes — disse — uma das mais pere-
grinas formosuras do nosso Minho, desse jardim onde de-
sabrocham como espontaneamente flores desta natureza.
 As minhas faces purpureavam-se ouvindo-me en-
carecer assim. Respondi, contudo, superando o meu em-
baraço: — Ó minha senhora! Há um requinte de bondade 
em vossa excelência que chega a confundir-me. Todavia 
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