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P. S. Peço que me dirija toda a correspondência para T. do Rosário, 

102, 2º, ao cuidado de Fausto Cortesão. 

       J. 

 

12. V. 41     Querido Amigo: 

 

Minha filha chegou, [?] que mal. A saúde ressentiu-se um pouco da 

viagem. Ela e todos nós lhe estamos gratíssimos. Você foi 

magnifico nos seus esforços e os meus agradecimentos extendem-

se ao nosso excelente João de Barros. Não lhe enviei ainda 

colaboração com receio de que ela chocasse prematuramente 

com as criticas do D. Leite. Só agora recebi todos os números 

respectivos, a que vou responder o mais prontamente possivel 

para a Seara. O Liceu Literário Portugues do Rio enviou para o 

Ocidente, a minha conferencia, ali realizada, no dia 3, “O caracter 

lusíada do descobrimento do Brasil”. Não estranhe, pois. Peço-lhe 

que confie e confiem todos em mim, digam aí o que disserem. Para 

si espero enviar a conferencia, 
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que realizarei no Dia de Camões, no Gabinete Portugues de 

Leitura, sob o titulo de “Camões e o dever dos portugueses no 

Brasil”. Falará também nesse dia ali o Presidente da Academia 

Brasileira de Letras. Espero, se os acontecimentos o permitirem, 

resarci-lo largamente. 

As notícias, que agora lhe vou dar, peço-lhe as transmita 

egualmente ao Casimiro, J. de Barros e Nuno Simões, em especial, 

e aos mais amigos, em geral. 

Já lhe disse que tenho uma comissão de serviço no Minist. das Rel. 

Ext. para a organização do Atlas historico dos limites do Brasil. (um 

conto por mes, por enquanto). Vou começar esta semana o meu 

curso de “História da civilização portuguesa nas suas relações com 

a hist. do Brasil”. Além disso, o Albino de Sousa Cruz, presidente do 

Con- 
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selho da Colónia e do Gabinete Portugues de Leitura, pediu-me 

para propor o meu nome, naqueles organismos, para director da 

Biblioteca do Gabinete P. da L. (a 2ª, em importancia, do Rio), e 

representante daqueles organismos para as relações culturais com 

as entidades brasileiras e para uma obra de propaganda cultural 

portuguesa, a realizar. Conto fazer obra interessante, a vários 

títulos. Confiem sempre. Estou seguindo os conselhos do N. 

Simões (o Casimiro lhe explicará) Transmita-lhes. Finalmente, sou 

àmanhã recebido em sessão solene pela Liga dos Combatentes 

port. no Brasil. Compreenderá que certas notas desta carta são 

confidenciais e só para os amigos mais íntimos. Esquecia-me dizer-

lhe que o cargo de director da Biblioteca é gratuito, mas eu 

receberei para 
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“despezas de representação” um conto de reis. 

Agora o seu pedido. Cá falei com o A. Amorim, que me parece, 

aliás, excelente moço. Diz ele que, pelo preço que a Seara pede 

pelos Cadernos, é impossível aqui vende-los. Diz que tentou em 

vão; e poz tudo à minha disposição. Não ouso afirmar que tenha 

havido descuido. Diga agora se quer que eu me encarregue e 

tente por um preço mais reduzido. Tenho talvez condições para 

fazer certo reclame em jornais e revistas, sobretudo nos 

portugueses, que interessam mais. 

Rogo-lhe que dê estas notícias a Casim. J. de B. N. Simões e 

Hernani e por mim lhes apresente as desculpas por o não fazer 

directamente, mas tenho bastante correspondência urgente a 

enviar agora para a familia. 

 As nossas afectuosas e gratissimas recomendações para sua 

Esposa e para si: 

  Um grande e apertado abraço do todo seu 

 

    Jaime 

 

P. S. E que inquietação e angustia pela Pátria e pelos amigos!!! 

    J. 


