
1

Carta a D. Pedro I

Imperatriz Leopoldina

Conteúdo exportado da Wikisource em 1 de julho de 2021



2

São Cristóvão, 28 de agosto de 1822

Meu querido e muito amado esposo

Perdoe mil vezes que eu ralhei na minha última carta, mas
deve ser-lhe prova de amizade de ser muito triste de ter me
deixado faltar notícias suas; agora estou contentíssima com
suas regras de Lorena; não é preciso recomendar-me as suas
qualidades; seja persuadido, depois de dar-me tantas provas
de confiança antes perder tudo que faltar aos meus deveres
e bem do Brasil; os papéis se vão imprimir na Gazeta.

Sinto muito dar-lhe notícias desagradáveis, mas não quero
faltar à verdade, mesmo se é penoso a meu coração; a tropa
de Lisboa entrou na Bahia, e dizem que desembarcou; a
nossa esquadra não se sabe o que fez, se é falta de ânimo
dela é preciso o mais rigoroso castigo, chegarão três navios
de Lisboa, os quais dão notícias de que os abomináveis
portugueses querem sua ida para lá mesmo se voltasse ao
Brasil outra vez, e que ia ao poder executivo a decidir se
deve vir mais tropa para cá, é certo que aprontem a toda
pressa dois navios; ontem deram a falsa notícia que estava
uma esquadra de Lisboa fora da Barra de modo que todo se
aprontou para recebê-la com fogo e bala.

O Abregé106 tem tido uma questão com o Martim
Francisco107, o último deve [ter] toda a razão, e o primeiro
tem sido muito atrevido, de modo que era preciso eu o fazer
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calar; eu lhe escrevo isto porque penso que lhe
representaram em baixo de outro modo falso.

Deram um tiro no autor do Diário108, e o General Usley na
qual diz irão que haviam de dar outro no amigo José
Bonifácio; a Polícia já anda vigiando este negócio.

Mandou-se dar castigo ao autor do Correio que estas três
últimas vezes tem sido o mais que possível.

Chegou um certo Veríssimo109, dizendo que foi nomeado
Encarregado dos Negócios dos Estados Unidos pelo
Congresso de Lisboa; ele vem falar-me e o José Bonifácio
me disse de eu ver se podia tirar-lhe alguma coisa pois
soube que saiu mandado pelas Cortes, três meses faz de
Lisboa, desembarcou na América inglesa, tratando de
negócios deles, e por ordem dos mesmos veio para cá até
mais ordenar, é muito mau sujeito, e espertíssimo, de modo
que anda sempre em companhia de espias nossos.

O povo e muitos outros falam no por os esquadrões da
cavalaria a pé com muito atrevimento e barulho crê que era
bom deixar este negócio em esquecimento. O José
Bonifácio mais lhe falará.

Recebo neste instante sua carta de Taubaté que muito lhe
agradeço em lhe merecer a amizade que me prova sendo
certamente todo meu ser, não falando das muitas saudades
suas que eu tenho, pedindo-lhe que não fique mais ausente
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que um mês; o José Bonifácio lhe dirá o mesmo; a sua
presença é muito preciso sendo São Paulo muito longe para
dar prontas.

Receba mil abraços e as expressões do mais terno amor e
amizade desta sua esposa que o ama ao extremo

Leopoldina



5

Sobre esta edição digital
Este eBook foi gerado a partir do Wikisource,[1] biblioteca
online multilíngue, feita por voluntários, comprometida em
desenvolver uma coleção de publicações em copyleft de
todos os gêneros: (romances, poemas, revistas e periódicos,
cartas, livros técnicos etc)

Nossos livros são distribuídos gratuitamente, a partir de
materiais que tenham caído em domínio público ou que
tenham sido disponibilizados em licenças livres. Você pode
utilizar nossos materiais para quaisquer fins, inclusive
comercialmente, dentro dos termos ou da Creative
Commons BY-SA 3.0 [2] ou da GNU FDL,[3] à sua escolha.

O Wikisource está sempre à procura de novos membros:
sinta-se à vontade em participar. Apesar de nossos
cuidados, é possível que este livro contenha um ou mais
erros que nos passaram despercebidos. Seja por um ou por
outro motivo, você pode nos contatar no nosso fórum.[4]

Este livro em particular lhe foi disponibilizado a partir das
pessoas por detrás destes nicknames:
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