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O Duque de Wellington oferecendo um presente para a Rainha Vitória, Príncipe
Alberto e o Príncipe Arthur, por Franz Xaver Winterhalter, 1851.

Apesar de ter dado à luz nove filhos, uma série de aspectos da maternidade
desagradou a rainha Vitória do Reino Unido. Acima de tudo, ela detestava o
período de gestação, afirmando em cartas que sentia-se "como um cachorro
ou uma vaca". Certamente ela sofreu, não apenas com os efeitos físicos da
gravidez, mas também com os psicológicos. Vitória provavelmente sofreu de
depressão pós-parto, pois, após o nascimento de alguns de seus filhos, ela
falou sobre "a humildade e a tendência a chorar...”. Em 1841, após o
nascimento de seu segundo filho, Eduardo VII, a rainha chegou a relatar
alucinações e temia estar enlouquecendo. Em anos posteriores, ela se
referiria à gravidez e à maternidade como "uma condição infeliz" e "o lado
sombrio" da vida.
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Marquesa de Santos, por Francisco Pedro do Amaral, c. 1829.

Domitila de Castro Canto e Melo nasceu em 27 de dezembro de 1797, quando a
cidade de São Paulo tinha pouco mais de vinte mil habitantes e nem cogitava
ser uma grande metrópole. Ela era a filha caçula do coronel João de Castro
Canto e Melo e de Escolástica Bonifácia de Oliveira Toledo Ribas, que
pertenciam a ilustres famílias portuguesas. Pouco sabemos sobre sua
infância: Domitila provavelmente não teve uma educação formal e aprendeu
apenas a ler, escrever e fazer cálculos básicos. Em 13 de janeiro de 1813, aos 15
anos, Domitila contraiu matrimônio com Felício Pinto Coelho de Mendonça
de 23 anos. Natural de Minas Gerais, Felício era alferes e fazia parte do
Primeiro Esquadrão do Corpo de Dragões de Vila Rica. Após o casamento, a
jovem e seu marido passaram a viver em Vila Rica e tiveram três filhos.
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Carlos IX em 1566, por François Clouet.

Em 30 de maio de 1574 o Rei Carlos IX da França morreu no Castelo de
Vincennes, no extremo- leste de Paris. Ele foi o terceiro filho do Rei Henrique
II com sua esposa Catarina de Médici e ascendeu ao trono, após a morte de
seu irmão mais velho, com apenas 10 anos em 1560. Ele se tornou conhecido
por permitir o massacre dos líderes huguenotes que se reuniram em Paris
para o casamento de sua irmã em agosto de 1572. O episódio ficou conhecido
como o Massacre do Dia de São Bartolomeu e teve influência direta no
falecimento do monarca, uma vez que a já frágil saúde mental do rei se
enfraqueceu drasticamente após o massacre. Embora muitas lendas tenham
sido espalhadas a respeito da causa da morte de Carlos IX, sabemos que ele
foi vítima de tuberculose.
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Maria Luísa de Parma, por Anton Raphael
Mengs, 1765.
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